
Temeljem  članka  čl. 12. i 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br.10/09,12/12, 6/13 i 11/13), čl. 

34. Poslovnika  Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13), sukladno Zakonu o 
financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br.47/90 i 27/93) Općinsko vijeće Baška 

Voda na  svojoj  10. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. g., donijelo je 
 
 

P R O G R A M 

financiranja javnih potreba u KULTURI 

Općine Baška Voda za 2015. godinu 

 
 

 
      I 

 
Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi Općine Baška Voda  za 2014. godinu i 
sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Pro računu Općine Baška Voda za 2014. 

godinu, u ukupnoj visini od  690.000,00 kuna (slovima: šestodevedesettisućakuna), na način kako 
slijedi: 

 
 
1. KULTURNE  MANIFESTACIJE ……………………………… 280.000,00 kuna 

 
*     Dan Općine Baška Voda …………………………….40.000,00 

*     Proslava blagdana Velike Gospe ………………….....20.000,00 
*     Kulturno ljeto u općini Baška Voda ………………..150.000,00  
*     Proslava dana Svetog Nikole…………………………20.000,00 

*     Dani planinara Dalmacije.....…………………………50.000,00  
 

 
2. ODRŽAVANJE KULTURNIH I  
      SPOMENIČKIH OBJEKATA……………………………………100.000,00 kuna 

 
Održavanje i uređenje kulturoloških nalazišta i spomenika “Gradina”, arheološke zbirke Baška 

Voda i Crkve sv. Lovre. 
 
 

3. KULTURNO – UMJETNIČKI AMATERIZAM ………………. 310.000,00 kuna 
 

Na području općine Baška Voda djeluju amaterske klape, kulturne ustanove i društva koji svojim 
djelovanjem njeguju i javno predstavljaju izvornost i reproduktivnost tradicije kao i novije 
glazbeno i drugo naslijeđe, te se shodno njihovom udjelu u kulturnom životu i mogućnostima 

općine nastoji udovoljiti njihovim financijskim zahtjevima i potrebama.  
 

 
Budući da se prvenstveno radi o neprofitnim oblicima udruživanja koji kvalitetno brinu o 
kulturnoj baštini lijepe naše domovine i estetskom odgoju svih žitelja Općine Baška Voda, 

navedena osigurana sredstva pojedinačno se dijele na korisnike kako slijedi.  



 

Općinska limena glazba …………………………… 240.000,00 kuna 
"Ruke ručice" …………………………………….   .  10.000,00 kuna 

Klapa "Basca" …………………………………….. .. 24.000,00 kuna 
Glazbena mladež…………………………………….  16.000,00 kuna 
Ostali.............................................................................20.000,00 kuna 

 
 

      II 
 
Ovaj program stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku, službenom glasilu Općine 

Baška Voda, a primjenjivat će se od 01.01.2015. godine. 
 

 
 
 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
 

Ante Lončar 

 
 

 
 
 

 
KLASA: 021-05/14-01/31 

URBROJ:2147/02-01-14/5 
Baška Voda, 19. prosinca 2014. 
 

 


