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Poslovnika o radu Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 6/13 i 11/13), sukladno 
Zakonu o športu (Narodne novine br.111/97 i 13/98), Općinsko vijeće Baška Voda na svojoj 10. 

sjednici održanoj  19. prosinca 2014., donijelo je  
 
 

 
P R O G R A M 

financiranja javnih potreba u ŠPORTU 

Općine Baška Voda za 2015. godinu 

 

      I 
 

Ovim programom utvrđuju se potrebe u športskim djelatnostima u općini Baška Voda  za 2015. 
godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Baška Voda 
za 2014. godinu, u ukupnoj visini od  857.000,00 kuna (slovima: osamsto pedeset i sedam 

tisućakuna )  na način kako slijedi: 
 

 
1. NK “URANIA”  …………………………………………………640.000,00  kuna 

                            ........................................................................... ..60.000,00  kuna     

                   = 700.000,00 kina      
 

Nogometni klub “Urania” svojim aktivnim djelovanjem okuplja pet kategorija djece i mladeži od 
mlađih pionira do seniora te ostvarenim uspjesima i rezultatima u svojim ligama daje značajan 
doprinos na promicanju športa, rekreacije, tjelesne i zdravstvene kulture. Za potrebe financiranja 

rada NK ''URANIA'' predviđeno je 640.000,00kn a 60.000,00 kn odnosi se na namjenska sredstva 
za obnovu dotrajale ograde oko igrališta. 

 
2. STK “URANIA” ……………………………………………………40.000,00  kuna 
 

Stolnoteniski klub “Urania”  svojim aktivnim djelovanjem i ostvarenim rezultatima na lokalnim i 
državnim natjecanjima  daje značajan doprinos na promicanju športa, rekreacije, tjelesne i 

zdravstvene kulture djece, mladeži i odraslih.  
 
3. BICIKLISTIČKI KLUB “GREBEN” ……………………………   2.000,00  kuna 

 
Biciklistički klub “Greben” svojim aktivnim djelovanjem i ostvarenim rezultatima na lokalnim, 

državnim i svjetskim natjecanjima daje značajan doprinos na promicanju športa, rekreacije, 
tjelesne i zdravstvene kulture djece, mladeži i odraslih.  
 

4. BOČARSKI KLUB “BAŠKA VODA” ……………………………32.000,00  kuna 
 

Boćarski  klub “Baška Voda”  svojim aktivnim djelovanjem i ostvarenim rezultatima na lokalnim 
i državnim natjecanjima  daje značajan doprinos na promicanju športa, rekreacije, tjelesne i 
zdravstvene kulture. 

 



5. BOČARSKI KLUB ''BISTON '' …………………………………..10.000,00  kuna 

 
6. KICKBOXING KLUB ''TERMINATOR'' ....................................  10.000,00 kuna 

 
7. SPORTSKO DRUŠTVO ''LUBIN''  ...............................................   5.000,00 kuna  
 

OSTALI KLUBOVI, DRUŠTVA I POJEDINCI……………….....…58.000,00  kuna 
 

Na području Općine Baška Voda djeluju i ostale športske udruge, društva i pojedinci koji svojim 
aktivnostima, natjecanjima kao i  organiziranjem raznih športskih natjecanja potiču promicanje 
športske aktivnosti, te volonterskim radom potiču i usmjeravanju aktivnosti u funkciji čuvanja i 

unaprjeđenja zdravlja, tako da obrazovnom i informacijskom djelatnošću u športu čine osnov za 
realizaciju programa javnih potreba u športu Općine Baška Voda:  

 
- Štakori (navijačka skupina) …………………………………………..8.000,00 kuna 
- Planinari HPD Sveti Ilija ...………………………………………….50.000,00 kuna 

 
Planinarsko društvo HPD Sveti Ilija u 2015. godini je domaćin susreta planinara Dalmacije, 

planirana sredstva od 50.000,00 kuna odnose se na redovno financiranje rada planinarskog 
društva u iznosu od 16.000,00 kuna te od 34.000,00 kuna namjenskih sredstava za pripremu i 
organizaciju Susreta planinara Dalmacije u Svibnju 2015. godine.  

 
Ostali korisnici se financiraju iz stavke proračuna - naknade za ostala društva i udruge s područja 

općine Baška Voda. 
 
 

       II 
 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana  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: 2147/02-01/14/8 

Baška Voda, 19. prosinca 2014. godine  
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