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S P L I T S K O - D A L M A T I N S K A  Ž U P A N I J A

s l u ž b e n o  g l a s i l o  O p ć i n e  B A Š K A  V O D A

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 
33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09,150/11, 144/12, 123/17), članka 44. Statuta 
Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12,6/13, 11/13, 
2/17-proč. tekst, 4/18),  općinski načelnik donosi

ODLUKU
o dodjeli jednokratnih financijskih  potpora 

studentima i učenicima
s  područja općine Baška Voda

Članak 1.
Općine Baška Voda   dodjeljuje  jednokratne 

financijske  potpore  u iznosu od 3.500,00 kuna  
studentima s područja općine Baška Voda  koji su se 
natjecali   za dodjelu studentskih stipendija za 2018/19. 
godinu, ali to pravo nisu ostvarili sukladno uvjetima 
natječaja.

Članak 2.
Ovom Odlukom dodjeljuju se i  jednokratne  

financijske  potpore u iznosu od 1.500,00 kuna 
učenicima srednjih škola  s područja općine Baška Voda  
koji su se natjecali   za dodjelu  učeničkih stipendija za 
2018/19. godinu, ali to pravo nisu ostvarili sukladno 
uvjetima natječaja.

Članak 3.
Svi studenti i  učenici  iz članka 1. i  2. ove Odluke 

bit će obavješteni o osobnom preuzimanju jednokratne 
financijske potpore.

     
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu  danom  nakon   objave 
u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA: 022-05/18-01/200
URBROJ:2147/02-04-18/1
Baška Voda,  20. prosinca  2018. godine

                                                        Općinski načelnik
                                                         Josko Roščić

Temeljem čl. 48.  Zakona o  lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12,123/17), članka 44. Statuta Općine Baška 
Voda( GL br.10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. 
tekst, 4/18), općinski načelnik   donosi

ODLUKU
o dodjeli božićnica 

umirovljenicima i nezaposlenim osobama 
s područja općine Baška Voda

Članak 1.
Općina Baška Voda  dodijelit će božićnice svim  

nezaposlenim osobama  s područja općine Baška 
Voda koji su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje  i 
umirovljenicima s područja općine Baška Voda koji 
primaju mirovine  do mjesečnih iznosa od 3.000,00 
kuna.

Članak 2.
Svi  nezaposleni s područja općine Baška Voda 

koji se nalaze u evidenciji  Zavoda za zapošljavanje  
i umirovljenici s područja općine Baška Voda koji 
primaju mjesečne mirovine u iznosima  do 1.500,00 
kuna ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od  
250,00 kuna. 

Umirovljenici koji primaju mirovine u mjesečnim 
iznosima  od 1.500,00 do  2.500,00 kuna,  ostvaruju 
pravo na 200,00 kuna  božićnice.

Umirovljenici koji primaju mirovine u mjesečnim 
iznosima  od 2.500,00 do  3.000,00 kuna,  ostvaruju 
pravo na 150,00 kuna  božićnice.

Članak 3.
Sve osobe  koje ostvaruju pravo na božićnicu  

sukladno odredbama ove  Odluke, uz predočenje 
dokaza o ispunjenju uvjeta, božićnicu mogu preuzeti 
u prostorijama Općine Baška Voda  u periodu od   
21. prosinca do 20. siječnja  2019. godine.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon  objave 

u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA: 022-05/18-01/199
UR.BROJ: 2147/02-04-18/2
Baška Voda,   20.  prosinca 2018. godine

                                                             Općinski načelnik
                                                                 Josko Roščić


