
Na temelju članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 
18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), i članka 91. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lupoglav 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 24/16. i 10/21.) 
 

S A Z I V A M 
9. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lupoglav za 

PETAK, 9. prosinca 2022. godine u prostorijama 
Općine Lupoglav s početkom u 16:30 sati. 

 
Predlažem sljedeći 

 
D n e v n i r e d 

 

0. Verifikacija zapisnika sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, 
1. Razmatranje Prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine 

Lupoglav za 2022. godinu, 
2. Razmatranje i donošenje I. Izmjena Programa javnih potreba u području predškolskog 

odgoja i obrazovanja Općine Lupoglav za 2022. godinu,  
3. Razmatranje i donošenje I. Izmjena Programa javnih potreba u području kulture i sporta 

u Općini Lupoglav za 2022. godinu, 
4. Razmatranje i donošenje I. Izmjena Programa socijalno - zdravstvenih potreba Općine 

Lupoglav za 2022. godinu, 
5. Razmatranje i donošenje I. Izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav 
za 2022. godinu, 

6. Razmatranje i donošenje I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2022. godinu, 

7. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Općini Lupoglav za 2022. godinu, 

8. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Općine Lupoglav za 2022. godinu, 

9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Proračuna Općine Lupoglav za 2023. godinu sa 
projekcijama za 2024. i 2025. godinu, 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lupoglav za 2023. 
godinu, 

11. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i 
obrazovanja Općine Lupoglav za 2023. godinu, 

12. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja 
Općine Lupoglav za 2023. godinu, 

13. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u području kulture i sporta u Općini 
Lupoglav za 2023. godinu 

14. Razmatranje i donošenje Programa socijalno-zdravstvenih potreba Općine Lupoglav za 
2023. godinu, 

15. Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u Općini Lupoglav za 2023. godinu, 

16. Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 
Lupoglav za 2023. godinu, 

17. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav za 2023. 
godinu, 

18. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Lupoglav za 2023. godinu, 

19. Razmatranje i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. 
godinu, 



20. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Općine Lupoglav za 2023. godinu, 

21. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Etičkog odbora, 
22. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Vijeća časti, 
23. Razmatranje Zahtjeva za izdavanje suglasnosti upravitelja površine na k.č. 3131/1 u k.o. 

Boljun u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju za građevinu na k.č. 94 ZGR., 
k.č. 97 ZGR. i k.č. 3131/1 u k.o. Boljun podnositeljice zahtjeva Nele Cherbavaz (nakon 
izvršenog izvida na terenu), 

24. Razmatranje Zahtjeva gđe. Klare Baričević za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine 
Lupoglav k.č. 1339 u k.o. Vranje, 

25. Vijećnička pitanja, 
26. Razno. 

 
Molimo da se sjednici obvezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na mail: 

opcina-lupoglav@pu.t-com.hr ili telefon broj: 685-022. 
 
 
KLASA: 024-03/22-01/06 
URBROJ: 2163-25-02/01-22-1 
Lupoglav, 2. prosinca 2022. 
 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

 
 

mailto:opcina-lupoglav@pu.t-com.hr


IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
 

8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, održane dana 16. studenoga 
2022. godine u prostorijama Općine Lupoglav, s početkom u 18:00 sati. 
 
Nazočni: Nataša Fijamin, Paulo Jačić, Sandra Belasić, Dorijana Počekaj, Goran Ravnić, 

Dean Krajcar i Ivan Buždon. 
 
Ostali prisutni: Franko Baxa - Općinski načelnik Općine Lupoglav i Lorena Žakić – pročelnica  

 Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lupoglav/zapisničar. 
 

Predsjednica Vijeća pozdravlja sve nazočne i konstatira da sjednici prisustvuje svih 
sedam (7) vijećnika, što znači da postoji kvorum potreban za pravovaljano odlučivanje te 
otvara rad sjednice. 
 

Predsjednica vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda pod točkom: 
9. Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lupoglav, 
10. Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav za 

2023. godinu. 
 

U nastavku se daje predloženi 
 

D n e v n i r e d 
 

0. Verifikacija zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, 
1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

redu Općine Lupoglav, 
2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Lupoglav, 
3. Razmatranje i donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine 

Lupoglav, 
4. Razmatranje Zamolbe Humanitarne udruge Remar Croatia za kupnju općinskog 

zemljišta na k.č. 858/1 u k.o. Gorenja Vas, 
5. Razmatranje Zahtjeva za izdavanje suglasnosti upravitelja površine na k.č. 674/1 u 

k.o. Brest pod Učkom u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju za građevinu 
na k.č. 674/1, k.č. 634/6 i k.č. 2091/1 u k.o. Brest pod Učkom podnositeljice zahtjeva 
Marije Zrinšćak, 

6. Razmatranje Zahtjeva za izdavanje suglasnosti upravitelja površine na k.č. 3131/1 u 
k.o. Boljun u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju za građevinu na k.č. 94 
ZGR., k.č. 97 ZGR. i k.č. 3131/1 u k.o. Boljun podnositeljice zahtjeva Nele 
Cherbavaz, 

7. Informacija o stipendijama za školsku/studijsku 2022./2023. godinu, 
8. Informacija o Programu zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno 

ustanovljenje lovišta na području Općine Lupoglav za razdoblje od 1. travnja 2022. 
godine do 31. ožujka 2032. godine, 

9. Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lupoglav, 
10. Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav za 

2023. godinu, 
11. Vijećnička pitanja, 
12. Razno. 

 
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» usvaja predloženi 

Dnevni red. 
 
 



Ad - 0. 
Predsjednica Vijeća predlaže da se verificira Zapisnik sa 7. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Lupoglav održane 17. kolovoza 2022. godine. 
Na zapisnik sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav vijećnici 

nemaju primjedbi. 
 

Ad - 1. 
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» donosi Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Lupoglav. 
 

Ad - 2. 
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» donosi Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lupoglav. 
 

Ad - 3. 
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» donosi Kodeks 

ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Lupoglav. 
 

Ad - 4. 
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova „ZA“ donosi Zaključak 

pokretanju postupka za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Lupoglav, na k.č. 858/1 u k.o. 
Gorenja Vas, putem javnog natječaja. 
 

Ad - 5. 
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» izdaje Suglasnost: 

 
I. 

Općina Lupoglav, kao upravitelj površine na k.č. 674/1 u k.o. Brest pod Učkom, izdaje 
suglasnost investitorici Mariji Zrinšćak u postupku ishodovanja rješenja o izvedenom stanju 
za građevinu na k.č. 674/1, k.č. 634/6 i k.č. 2091/1 u k.o. Brest pod Učkom. 
 

Ad - 6. 
Vijeće, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» donosi Zaključak o odgodi izdavanja 

suglasnosti Općine Lupoglav, kao upravitelja površine na k.č. 3131/1 u k.o. Boljun, 
investitorici Neli Cherbavaz, u postupku ishodovanja rješenja o izvedenom stanju za 
građevinu na k.č. 94 ZGR., k.č. 97 ZGR. i k.č. 3131/1 u k.o. Boljun. 

Vijećnici predlažu izvid na terenu, kako bi se utvrdilo točno stanje prije davanja 
suglasnosti, kako predmetna građevina nakon legalizacije ne bi smetala za upotrebu javnog 
dobra. 
 

Ad - 7. 
Vijeće, bez rasprave, prima na znanje informaciju o stipendijama za školsku/studijsku 

2022./2023. godinu. 
 

Ad - 8. 
Vijeće, bez rasprave, prima na znanje informaciju o donošenju Programa zaštite 

divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine 
Lupoglav za razdoblje od 1. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2032. godine. 
 

Ad - 9. 
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova „ZA“ donosi Odluku o 

donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lupoglav. 
 
 
 



Ad - 10. 
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova „ZA“ donosi Godišnji plan 

upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav za 2023. godinu. 
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednica Vijeća se zahvaljuje na sudjelovanju 
te zaključuje 8. redovnu sjednicu u 18:50 sati. 
 
 
KLASA: 024-03/22-01/05 
URBROJ: 2163-25-02/02-22-2 
Lupoglav, 16. studenoga 2022. 
 
 

Zapisničar Predsjednica Vijeća 
Lorena Žakić, v.r. Općine Lupoglav 

 Nataša Fijamin, v.r. 
  
  
  

 



































Na osnovi članka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) te na 
osnovi članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09., 
3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana __. prosinca 
2022. godine donijelo je 
 
 

Prve (I.) izmjene Programa 
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja 

Općine Lupoglav za 2022. godinu 
 
 

Članak 1. 
U Programu javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine 

Lupoglav za 2022. godinu („Službene novine Grada Pazina“, broj 49/21.) u članku 2., iznosi 
planiranih sredstava mijenjaju se i iznose: 

1. Točka 2. Nabava opreme, umjesto iznosa 10.000 kn upisuje se iznos od 5.000 kn, 
2. Pod UKUPNO, umjesto iznosa 510.000 kn upisuje se iznos od 505.000 kn. 

 
Članak 2. 

Ove Prve (I.) izmjene Programa stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar 
u Šumi. 
 
 
KLASA:       /22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na osnovi članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 
19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20), članaka 1. i 9/a Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članaka 74. 
i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06. i 150/08. - Uredba, 124/10., 124/11., 
86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine 
Lupoglav na sjednici održanoj dana __. prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Prve (I.) izmjene i dopune Programa 
javnih potreba u području kulture i sporta u 

Općini Lupoglav za 2022. godinu 

 
 

Članak 1. 

U Programu javnih potreba u području kulture i sporta u Općini Lupoglav za 2022. 
godinu („Službene novine Grada Pazina“, broj 49/21.) u članku 2., pojedini iznosi planiranih 
sredstava mijenjaju se i iznose: 

1. Točka 1. Pučko otvoreno učilište u Pazinu, pod 1) Sufinanciranje knjižnične 
djelatnosti umjesto iznosa 14.000 kn upisuje se iznos od 15.200 kn, 

2. Točka 2. Ostale potrebe kulture, pod 1) Maškare, umjesto iznosa 15.000 kn upisuje 
se iznos od 4.000 kn, 

3. Točka 2. Ostale potrebe kulture, pod 2) Susret s baštinom umjesto iznosa 5.000 kn 
upisuje se iznos od 0 kn, 

4. Točka 2. Ostale potrebe kulture, pod 3) Dan žena umjesto iznosa 5.000 kn upisuje 
se iznos od 0 kn, 

5. Točka 2. Ostale potrebe kulture, pod 5) „Šparugijada“ umjesto iznosa 15.000 kn 
upisuje se iznos od 24.000 kn, 

6. Pod UKUPNO u točki 2., umjesto iznosa 55.000 kn upisuje se iznos od 43.000 kn, 
7. Točka 3. Izdaci za šport, pod 3) Uređenje parka za vježbanje na otvorenom umjesto 

iznosa 30.000 kn upisuje se iznos od 10.000 kn, 
8. Točka 3. Izdaci za šport, dodaje se 4) Uređenje boćališta upisuje se iznos od 13.000 

kn, 
9. Pod UKUPNO u točki 3., umjesto iznosa 40.000 kn upisuje se iznos od 33.000 kn, 
10. Točka 4. Investicijsko održavanje spomenika kulture, pod 1) Kaštel u Boljunu 

umjesto iznosa 200.000 kn upisuje se iznos od 280.000 kn, 
11. Točka 4. Investicijsko održavanje spomenika kulture, pod 2) Projektna 

dokumentacija sanacije i uređenja kaštela u Boljunu- nastavak umjesto iznosa 
150.000 kn upisuje se iznos 0 kn, 

12. Pod UKUPNO u točki 4., umjesto iznosa 350.000 kn upisuje se iznos od 280.000 
kn, 

13. Točka 5. Izgradnja sportske dvorane, pod 1) Idejni projekt sportske dvorane 
umjesto iznosa 125.000 kn upisuje se iznos od 0 kn, 

14. Točka 5. Izgradnja sportske dvorane, pod 2) Glavni projekt sportske dvorane 
umjesto iznosa 200.000 kn upisuje se iznos od 0 kn, 

15. Pod UKUPNO u točki 5., umjesto iznosa 325.000 kn upisuje se iznos od 0 kn, 
16. Pod UKUPNO KULTURA I SPORT, umjesto iznosa 784.000 kn upisuje se iznos od 

371.200 kn. 
 

Članak 2. 

Ove Prve (I.) Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog (8) dana od dana 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i 
Sv. Petar u Šumi. 
 



 
KLASA:       /22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12., 
19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 117. Zakona o socijalnoj 
skrbi („Narodne novine“ broj 18/22., 46/22. i 119/22.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine 
Lupoglav na sjednici održanoj dana __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Prve (I.) izmjene Programa 
socijalno - zdravstvenih potreba 

Općine Lupoglav za 2022. godinu 

 
 

Članak 1. 

U Programu socijalno-zdravstvenih potreba Općine Lupoglav za 2022. godinu 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 49/21.) u članku 2., pojedini iznosi planiranih sredstava 
mijenjaju se i iznose: 

1. Točka 1. Ustanove u području socijalne skrbi i zdravstva, pod 3) Opća bolnica Pula, 
umjesto iznosa 25.000 kn upisuje se iznos od 22.000 kn, 

2. Pod UKUPNO u točki 1., umjesto iznosa 60.000 kn upisuje se iznos od 57.000 kn, 
3. Točka 2. Socijalne potpore stanovništvu, pod 4) Sufinanciranje boravka djece u 

dječjem vrtiću, umjesto iznosa 25.000 kn upisuje se iznos od 35.000 kn, 
4. Točka 2. Socijalne potpore stanovništvu, pod 5) Sufinanciranje školskih marendi, 

umjesto iznosa 15.000 kn upisuje se iznos od 16.000 kn, 
5. Pod UKUPNO u točki 2., umjesto iznosa 111.000 kn upisuje se iznos od 122.000 

kn, 
6. Točka 4. Ostali socijalno-zdravstveni programi, pod 1) Program „Dnevni boravak i 

pomoć u kući starijim osobama“, umjesto iznosa 40.000 kn upisuje se iznos od 
38.000 kn, 

7. Točka 4. Ostali socijalno-zdravstveni programi, pod 1) Program „Dnevni boravak i 
pomoć u kući starijim osobama“, umjesto iznosa 40.000 kn upisuje se iznos od 
45.000 kn, 

8. Točka 4. Ostali socijalno-zdravstveni programi, pod 2) Program deratizacije i 
dezinsekcije, umjesto iznosa 50.000 kn upisuje se iznos od 20.000 kn, 

9. Točka 4. Ostali socijalno-zdravstveni programi, pod 3) Veterinarske usluge, 
umjesto iznosa 10.000 kn upisuje se iznos od 12.000 kn, 

10. Pod UKUPNO u točki 4., umjesto iznosa 100.000 kn upisuje se iznos od 77.000 kn, 
11. Pod UKUPNO SOCIJALA I ZDRAVSTVO, umjesto iznosa 276.000 kn upisuje se 

iznos od 261.000 kn. 
 

Članak 2. 

Ove Prve (I.) Izmjene Programa stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar 
u Šumi. 
 
 
KLASA:       /22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na osnovi članka 25. stavka 8. i članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) te članka 17. Statuta Općine 
Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće 
Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Prve (I.) Izmjene Programa 
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav za 2022. godinu 
 
 

Članak 1. 
U Programu korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav za 2022. godinu („Službene 
novine Grada Pazina“, broj 49/21.), članak 2. mijenja se i glasi: 

„Ukupni planirani prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav za 2022. godinu iznosi 12.200 kuna, a 
utrošiti će se za izradu Programa zaštite divljači.“ 
 

Članak 2. 

Ove Prve (I.) izmjene Programa stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar 
u Šumi. 
 
 
KLASA:       /22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18., 
115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici 
održanoj dana __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Prve (I.) Izmjene Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa  

za 2022. godinu 
 

 
Članak 1. 

U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 49/21.), članak 3. mijenja se i glasi: 

„U proračunu Općine Lupoglav za 2022. godinu planirana su sredstva šumskog 
doprinosa u iznosu od 10.000 kn. 

Sredstva iz prethodnog stavka utrošiti će se za slijedeće kapitalne projekte: 
- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – Španjarija-Viskovići.“. 

 
Članak 2. 

Ove Prve (I.) izmjene Programa stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar 
u Šumi. 
 
 
KLASA:       /22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na osnovi članka 67. i 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 
broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici 
održanoj dana __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 

Prve (I.) Izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u Općini Lupoglav za 2022. godinu 
 

Članak 1. 

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. 
godinu („Službene novine Grada Pazina“, broj 49/21.) mijenja se i glasi: 

„Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu realizirat 
će se u iznosu od 553.000 kuna. 

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka iskazani su u stavku 3. 
ovog članka. Izvori i namjena sredstava prema programu gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2022. godinu su: 
 

Izvori financiranja 
 

 
 

Namjena sredstava 
 

 Opis programa/projekta Izvor 
financiranja 

Plan 
2022. 

1. Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata 
(groblja, crkve, mrtvačnice) 
1.1. Inv.održ.groblja Dolenja Vas 

 
GN, OGM, 

KN, DP 

 
 

177.000 

2. Nabava prometne signalizacije KD 10.000 

3. Izgradnja sustava kanalizacije 
3.1. Sufinanciranje izgradnje kanalizacije Lupoglav 
3.2. Priključak struje za pročistač u Lupoglavu 
3.3. Projektna dokumentacija kanalizacije Lupoglav 

 
KN 
KN 
KN 

 
70.000 
11.000 
25.000 

4. Ceste   
 4.1. Asfaltiranje ceste Španjarija-Viskovići DP, KD, KN 260.000 

  
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU 

 
553.000                                          

 

Izvori financiranja 
 

Program 

1. Kapitalne pomoći - Državni proračun (DP)       
                                                                  

145.000 

2. Komunalna naknada (KN)                            
                                                                      

228.000 

3. Komunalni doprinos (KD)                            
                                                                      

100.000 

4. Grobna naknada (GN) 
 

72.000 

5. Otkup grobnih mjesta (OGM) 
 

8.000 

 
UKUPNO PRIHODI:                                                                                                        

 
553.000 



Članak 2. 

Ove Prve (I.) Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog (8) dana od dana 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i 
Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA:       /22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na osnovi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 
68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici 
održanoj dana __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Prve (I.) izmjene Programa  
održavanja komunalne infrastrukture Općine Lupoglav  

za 2022. godinu 
 
 

Članak 1. 
U Programu održavanja komunalne infrastrukture Općine Lupoglav za 2022. godinu 

(„Službene novine Grada Pazina“, broj 49/21.) članak 1. mijenja se i glasi: 
„Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lupoglav 

u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s 
procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. 
 

 Plan 2022. 

1. Izdaci za javnu rasvjetu: a) utrošak 85.000 
 

                                            b) održavanje 
 
2. Uređenje izvorišta - vodotoka 

60.000 
 

60.000 
 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta:  

a) Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 

b) Oborinska kanalizacija Semić 

 

4. Uređenje poljoprivrednih i protupožarnih puteva 

 

5. Postavljanje božićne dekoracije 

 

6. Uređenje pješačkih staza 

 

7. Održavanje i uređenje zelenih površina 

 

8. Održavanje pročistača (Boljun, Vranja) 

 

9. Aglomeracija Pazin 

 

10. Oprema za održavanje 

 

11. Održavanje zgrade općine 

 

100.000 

198.000 

 

50.000 

 

10.000 

 

20.000 

 

70.000 

 

25.000 

 

10.000 

 

5.000 

 

30.000 

UKUPNO: 723.000 

 

 
Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja za djelatnosti navedene u 

stavku 1. ovog članka i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.“ 
 



Članak 2. 

Članak 2. mijenja se i glasi: 
„Na ime ukupnih troškova utroška i održavanja javne rasvjete za područje Općine 

Lupoglav Programom je planirano izdvojiti 145.000 kuna, od toga 85.000 kuna za utrošak 
električne energije te 60.000 kuna za održavanje postojeće javne rasvjete. Izvor financiranja 
za ove troškove su sredstva komunalne naknade, komunalnog doprinosa i ostali prihodi po 
posebnim propisima.„ 
 

Članak 3. 
Članak 3. mijenja se i glasi: 
„Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta izdvojit će se 100.000 kuna i podmiriti će se 

iz sredstava komunalne naknade, a oborinska kanalizacija Semić (198.000 kn) financira se iz 
sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa i ostalih prihoda po posebnim 
propisima i Proračuna Istarske županije.“ 
 

Članak 4. 

Članak 4. mijenja se i glasi: 
„Za uređenje izvorišta - vodotoka izdvojit će se 60.000 kuna, uređenje poljoprivrednih i 

protupožarnih putova 50.000 kuna, postavljanje božićne dekoracije 10.000 kuna, održavanje i 
uređenje zelenih površina 70.000 kuna, održavanje pročistača u Boljunu i Vranji 25.000 kuna, 
Aglomeraciju Pazin 10.000 kuna, nabavu opreme za održavanje 5.000 kuna, te održavanje 
zgrade općine 30.000 kuna, a podmiriti će se iz sredstava komunalne naknade, komunalnog 
doprinosa i ostalih prihoda po posebnim propisima.“ 
 

Članak 5. 

Nakon članka 4. dodaje se novi članak 5. koji glasi: 
„Za uređenje pješačkih staza izdvojit će se 20.000 kuna, a podmiriti će se iz sredstava 

komunalne naknade i Proračuna Istarske županije.“ 
 

Članak 6. 

Dosadašnji članak 4. postaje članak 6., te se mijenja i glasi: 
„Ove Prve (I.) Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i 
Sv. Petar u Šumi.„ 
 

 
KLASA:       /22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 



































OBRAZLOŽENJE 

UZ PRIJEDLOG  PRORAČUNA OPĆINE LUPOGLAV ZA 2023. GODINU 

 TE PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU 

 

 Osnova za izradu Proračuna Općine Lupoglav za 2023. godinu je Zakon o 
proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem 
izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13., 102/17., 01/20. i 
147/20.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
("Narodne novine" broj 127/17. i 138/20.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama 
("Narodne novine" broj 26/10., 120/13. i 01/20.),  Pravilnik o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14., 115/15., 87/16., 
3/18., 126/19. i 108/20.), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente poslovanja 
unutar proračuna. 
 
 Proračun za 2023. godinu planiran je na 2. razini (razini skupine računa), kao i 
projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu. 
 

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Lupoglav za 2023. godinu planirani 
su u iznosu od 982.500 eura. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu 571.500 eura, 
a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 411.000 eura. 

 
 Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 982.500 eura, od čega se 559.500 
eura odnosi na rashode poslovanja, a 423.000 eura na rashode za nabavu 
nefinancijske imovine.  
   

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2024. i 2025. godinu planirani su 
na nivou 2023. godine. 
 

 

PRIHODI 

 

Porezni prihodi planiraju se na razini proračuna za 2022. godinu i iznose 

571.500 eura. 

 

Pomoći iz proračuna planiraju se u iznosu od 110.400 eura.  

Tekuće  pomoći se odnose na kompenzacijske mjere, sufinanciranje 

materijalne zaštite za učesnike NOB-a, te sufinanciranje boravka u Dječjem vrtiću u 

Lupoglavu djece s područja Grada Buzeta i Općine Lanišće.   

Kapitalne pomoći planira se ostvariti  iz državnog proračuna od Ministarstva 

kulture za uređenje kaštela u Boljunu, od Ministarstva regionalnog razvoja za 

asfaltiranje ceste Španjarija-Viskovići, te Ministarstva prostornoga uređenja, 

graditeljstva i državne imovine za uređenje stepenica na groblju u Semiću. 

Iz županijskog proračuna planirana su sredstva za uređenje okoliša stare 
škole u Boljunskom Polju. 
 



Prihodi od imovine planirani su na razini 2022. godine, i ovdje najveći udio 
imaju prihodi od zakupa poslovnih objekata, prihodi od eksploatacije mineralnih 
sirovina, te prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. 
 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 105.670 
eura. Osim komunalne naknade i doprinosa, među te prihode spada i boravišna 
pristojba, vodni doprinos i doprinos za šume, te povrat stipendija. 
 

Ostali prihodi predviđeni su u iznosu od 20.800 eura, a odnose se na prihode 

od grobne naknade, otkupa grobnih mjesta, prihoda od Hrvatskih cesta za zimsku 

službu, kao i od HT za elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu.  

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine predviđeni su u iznosu od 411.000 

eura od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine 

Lupoglav.  

 

  

RASHODI 

 

 Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 982.500 eura, od čega se 559.500 
eura odnosi na rashode poslovanja, a 423.000 eura na rashode za nabavu 
nefinancijske imovine.  
 

 U okviru Programa rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela većina 
rashoda ostaje na razini ovogodišnjeg plana, a odnosi se na poslovanje ureda 
Načelnika, poslovanje Općinskog vijeća, kao i za mjesne odbore, obilježavanje 
Dana općine i ostalih prigodnih proslava, te sponzorstva i pokroviteljstva. 

 U okviru Programa Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga 
jedinstvenog upravnog odjela većina pozicija ostaje na razini ove godine. Ovaj 
Program obuhvaća troškove za redovni rad općinske uprave, gdje spadaju 
rashodi za zaposlene i redoviti troškovi uprave i administracije.  

 U okviru Programa Upravljanje imovinom, osim raznih troškova održavanja 
objekata i imovine, ovdje je planirana izgradnja društvenog doma u Lesišćini, 
uređenje okoliša stare škole u Boljunskom Polju, te nabava službenog 
automobila. 

 U okviru Programa Prostorno planiranje osim izrada raznih elaborata, 
troškovnika i geodetskih izmjera planira se i izrada projektne dokumentacije za 
kanalizaciju u Lesišćini, te Izmjene i dopune Prostornog plana Općine 
Lupoglav. 

 Kroz Program Poticanje poljoprivrede i gospodarstva sufinanciraju se 
aktivnosti Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije, te se 
osiguravaju sredstva za slučaj elementarnih nepogoda.  

 U Programu protupožarne i civilne zaštite planirana su sredstva za 
sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe, te Područne vatrogasne zajednice 
Pazin, za rad stožera zaštite i spašavanje, te Gorske službe spašavanja na 
nivou ove godine. 

 Kod održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiraju se 
rashodi za održavanje javne rasvjete, uređenje izvorišta i vodotoka, 
održavanje nerazvrstanih cesta, uređenje poljoprivrednih i protupožarnih 



putova, božićno uređenje, sufinanciranje uređenja zgrade ambulante u 
Lupoglavu, održavanje pročistača otpadnih voda, uređenje dječjih igrališta i 
zgrade općine, te nabava opreme za održavanje  

 U Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture najveći 
rashod je otkup zemljišta u Industrijskoj zoni Lupoglav (200.000 eura), te 
sufinanciranje nastavka izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav 
(60.000 eura), izrada Izmjena i dopuna UPU Industrijske zone, završetak 
asfaltiranja ceste Španjarija - Viskovići, dogradnja javne rasvjete u Brestu i 
Lesišćini,  nabava prometne signalizacije, te uređenje groblja na području 
općine. 

 U Programu javnih potreba u kulturi izdvojena su sredstva za knjižnicu u 
Pazinu, Turističku zajednicu središnje Istre, manifestacije „Zasopimo i 
zakantajmo po stare užance“ i „Šparugijadu“, te za organizaciju Maškara. 
Također, planira se nastavak sanacije kaštela u Boljunu i nastavak izrade 
projektne dokumentacije sanacije i uređenja kaštela u Boljunu. 

 U Programu javnih potreba u sportu osim za donacije raznim sportskim 
udrugama, predviđena su sredstva za izradu Idejnog projekta sportske 
dvorane u Lupoglavu. 

 U Programu socijalne skrbi planirana su sredstva za Crveni križ, pomoć 
novorođenoj djeci, sufinanciranje programa „Dnevni boravak i pomoć u kući 
starijim osobama“, pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja, naknade 
građanima i kućanstvima u naravi, boravak djece u Dječjem vrtiću, školske 
marende, te materijalne zaštite za učesnike NOB-a.   

 Iz Programa javnih potreba u zdravstvu sufinancira se hitna medicinska 
pomoć i sufinancira kredit za Opću bolnicu Pula. 

 Sredstva namijenjena Predškolskom odgoju odnose se na plaće za djelatnice 
Dječjeg vrtića u Lupoglavu, te nabavu potrebne opreme za Dječji vrtić 

 U okviru Programa Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje planiraju se 
izdvajanja za stipendiranje 39 učenika i 13 studenata, potpore školi za 
programe i natjecanja te uređenje Odmarališta Špadići. 

 U okviru Programa Zaštita okoliša planira se sanacija deponija na području 
općine, troškovi deratizacije i dezinsekcije, te veterinarske usluge. Temeljem 
Sporazuma s Istarskom županijom sufinancira se Županijski centar 
gospodarenja otpadom Kaštijun (ŽCGO).  

 

 

 

 

OPĆINA LUPOGLAV 
Jedinstveni upravni odjel 

 
 

Lupoglav, studeni 2022. 
 



 

Na osnovi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) i članka 17. 
Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), 
Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana __ prosinca 2022. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

OPĆINE LUPOGLAV ZA 2023. GODINU 

 
 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna 
Općine Lupoglav za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg 
zaduživanja, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze 
korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika i druga pitanja u izvršavanju 
Proračuna. 
 

Članak 2. 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela. 
Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja/zaduživanja. 
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika 

iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene određene proračunom i to 

do visine utvrđene u njegovu posebnom dijelu. 
 

Članak 3. 
Proračun se izvršava na temelju Plana proračuna u skladu s njegovim likvidnim 

mogućnostima. Iznimno se, zbog neusklađenosti priljeva sredstava u Proračun, može izmijeniti 
dinamika doznake sredstava pojedinim korisnicima. 
 

Članak 4. 

Sredstva se korisnicima dostavljaju na raspolaganje na osnovu pismenog dokumenta iz 
kojeg je vidljivo da je namjena odobrena Proračunom te da je obveza likvidirana od nadležnih 
osoba. 

Nadležna osoba iz stavka 1. ovog članka je Općinski načelnik. 
 

Članak 5. 

Korisnici proračunskih sredstava dužni su obavljanje poslova i stvaranje obveza iz svojeg 
djelokruga, organizirati u granicama sredstava koja su im ovim Proračunom odobrena, 
rukovodeći se načelom štednje, namjenskog i racionalnog korištenja odobrenih sredstava, a 
angažiranje sredstava prilagoditi dinamici ostvarenih prihoda. 
 

Članak 6. 

U proračunu su planirana sredstva proračunske pričuve u ukupnom iznosu od 1.500,00 
eura koja će se koristiti za zakonski utvrđene namjene. O korištenju proračunske pričuve 
odlučuje Općinski načelnik. 
 

Članak 7. 

Tijekom proračunske godine sredstva se mogu preraspodijeliti do 5% na stavci koja se 
umanjuje uz odobrenje Općinskog načelnika. 
 

Članak 8. 

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu 
prihoda i rashoda Proračuna Općine Lupoglav za 2023. godinu. U Računu 
financiranja/zaduživanja iskazani su primici i izdaci od financijske imovine i zaduživanja. 



 

Članak 9. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lupoglav za 2023. godinu objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u 
Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. godine. 
 
 
KLASA: ______/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __ prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 



Na osnovi članka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11.,144/12.,19/13.- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) te na 
osnovi članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09., 
3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana __ prosinca 
2022. godine donijelo je 
 
 

Program javnih potreba 
u području predškolskog odgoja i obrazovanja 

Općine Lupoglav za 2023. godinu 
 
 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u 

području predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Lupoglav te obim, način i dinamika 
financiranja tih potreba kroz Proračun Općine Lupoglav u 2023. godini. 

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka zadovoljavat će se ostvarivanjem: 
1) primarnih programa za dvije skupine u Područnom vrtiću Lupoglav, uzrasta od navršene 
treće godine života do polaska u osnovnu školu, sukladno članku 15. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju i Programu rada Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin, te  
2) minimalnog programa predškole za skupinu djece koja prije polaska u osnovnu školu nisu 
bila obuhvaćena primarnim programima. 
 

Članak 2. 
U smislu članka 1. ovog Programa, u Proračunu Općine Lupoglav za 2023. godinu 

osigurat će se sredstva za: 
 

1. Redoviti program dječjeg vrtića u Lupoglavu:                          eura 
1. Plaće djelatnika 73.000 

2. Nabava opreme 1.300 

 UKUPNO: 74.300 

 
Članak 3. 

Potrebe iz članka 2. ovog Programa financirati će Općina Lupoglav sukladno 
Sporazumu o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin te sukladno pritjecanju 
sredstava u Proračun. 
 

Članak 4. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
KLASA: ______/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11.,144/12., 19/13.- 
pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju 
u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 
90/11., 05/12., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 
98/19. i 64/20.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 
18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana __ 
prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Program javnih potreba 
u području školstva i obrazovanja 
Općine Lupoglav za 2023. godinu 

 
Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u području školstva i obrazovanja djece i 
mladeži, pored onih što se financiraju iz državnog proračuna ili iz drugih izvora, te obim, način 
i dinamika financiranja tih potreba kroz Proračun Općine Lupoglav u 2023. godini. 
 

U Proračunu Općine Lupoglav za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za potrebe 
školstva i obrazovanja za: 
 

1. Stipendiranje učenika i studenata 32.000 
2. Sufinanciranje produženog boravka, plaće logopeda 

i voditelja PŠ 
2.700 

3. Odmaralište Špadići- uređenje 6.500 
4. Ostali programi (nagrade za uspjeh u školi, 

sufinanciranje gradskih i općinskih natjecanja, 
pomoć 8. razredu-za ekskurziju, Dječji tjedan, 
paketići za Djeda Mraza i dr. 

 
 

2.000 

 UKUPNO: 43.200 

 
Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. točke 1. ovoga Programa doznačivat će se mjesečno, po 46,45 
eura stipendistima - učenicima i po 99,54 eura stipendistima – studentima, sukladno 
potpisanim Ugovorima o stipendiranju. 

Sredstva iz članka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Programa isplaćivat će se Zaključkom 
Općinskog načelnika. 
 

Članak 3. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
KLASA: ______/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na osnovi članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12., 
19/13.- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20), članaka 1. i 9/a Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93 i 38/09.), članaka 74. 
i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06. i 150/08.-Uredba, 124/10., 124/11., 86/12., 
94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.), i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na 
sjednici održanoj dana __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Program javnih potreba 
u području kulture i sporta 

u Općini Lupoglav za 2023. godinu 
 
 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način poticanja i promicanja djelatnosti i 

programa u području kulture, te sportskih programa i aktivnosti u Općini Lupoglav, te obim, 
način i dinamika financiranja tih potreba kroz Proračun Općine Lupoglav u 2023. godini. 
 

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati: 
1) ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture, udruga i organizacija u 
kulturi, te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,  
2) podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju 
i promicanju kulturnog života, 
3) ulaganjem određenih sredstava u obnovu, restauraciju i privođenje namjeni ili u investicijsko 
održavanje i adaptacije objekata kulture i spomenika kulture i prirode odnosno u pripremu 
tehničke i druge dokumentacije za obnovu i restauraciju spomenika i objekata kulture i prirode,  
4) poticanjem i promicanjem športa,  
5) organiziranjem športskih natjecanja,  
6) športsko-rekreacijskim i drugim športskim aktivnostima građana, te 
7) na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom i drugim propisima. 
 

Članak 2. 
U smislu članka 1. ovog Programa, u Proračunu Općine Lupoglav za 2023. godinu, 

osigurat će se dio sredstava za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga 
i organizacija, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi i sportu, te za obnovu i restauraciju 
spomenika kulture i objekata kulture i prirode i za druge kulturne potrebe, i to za: 
 

1. Pučko otvoreno učilište u Pazinu:                                   eura 
1) Sufinanciranje knjižnične djelatnosti 2.000 

UKUPNO: 2.000 

 
2.Ostale potrebe kulture: 

1) Maškare  2.000 
2) Susret s baštinom 700 
3) Dan žena 700 
4) «Zasopimo po stare užance» u Boljunu 2.000 
5) „Šparugijada“ 3.500 

UKUPNO: 8.900 

 
3. Izdaci za sport: 

1) Izdaci za sportske organizacije i sportske 
manifestacije povodom Dana Općine 

1.500 

UKUPNO: 1.500 



4. Investicijsko održavanje spomenika kulture:                 eura 
1) Kaštel u Boljunu – sanacija 

2) Projektna dokumentacija sanacije i 

uređenja kaštela u Boljunu - nastavak 

 

6.700 

32.000 

UKUPNO: 38.700 

 
5. Izgradnja sportske dvorane:                                             

1) Idejni projekt sportske dvorane 13.000 

UKUPNO: 13.000 

 

UKUPNO KULTURA  I SPORT: 64.100 

 
Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. točke 1. doznačivat će se na IBAN račun Grada Pazina, a točke 
2., 3., 4. i 5. na račun dotičnih korisnika za navedene namjene u skladu s ostvarivanjem 
Proračuna Općine Lupoglav. 
 

Članak 4. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
KLASA: ______/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12., 
19/13.- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 289. Zakona o socijalnoj 
skrbi („Narodne novine“ broj 18/22., 46/22. i 119/22.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13., 14/18. i 144/20.), Općinsko vijeće Općine 
Lupoglav na sjednici održanoj dna __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Program socijalno - zdravstvenih potreba 
Općine Lupoglav za 2023. godinu 

 
 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalno-

zdravstvenih potreba u Općini Lupoglav, te obim, način i dinamika financiranja tih potreba kroz 
Proračun Općine Lupoglav u 2023. godini. 
 

Članak 2. 
Iz Proračuna Općine Lupoglav sufinancirat će se tijekom 2023. godine ove socijalno-

zdravstvene potrebe: 
 

1. Ustanove u području socijalne skrbi i zdravstva:                                     eura 
1)  Zdravstvene ustanove- HMP Pazin 3.300 
2) Crveni križ Pazin 1.500 
3) Opća bolnica Pula 3.300 

UKUPNO: 8.100 

 
 

2. Socijalne potpore stanovništvu: 
1) Pomoć za novorođenu djecu 2.000 
2) Jednokratne novčane pomoći 6.000 
3) Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja 1.000 
4) Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 4.700 
5) Sufinanciranje školskih marendi 2.000 
6) Dopunske boračke naknade 800 

UKUPNO: 16.500 

 
 

3. Potpore udrugama s područja socijalne skrbi i zdravstva: 
1) Udruge 600 

UKUPNO: 600 

 
 

4. Ostale socijalno-zdravstveni programi: 
1) Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ 6.000 
2) Program deratizacije i dezinsekcije 2.700 
3) Veterinarske usluge 1.500 

UKUPNO: 10.200 

  

UKUPNO SOCIJALNO - ZDRAVSTVENE POTREBE 35.400 

 
 
 
 



Članak 3. 
Sredstva iz članka 2. točka 1. ovoga Programa namijenjena su kao potpora i udio 

Općine Lupoglav za sufinanciranje programa dotičnih ustanova, a dostavljat će se u skladu s 
ostvarivanjem Proračuna Općine Lupoglav. 

Sredstvima iz članka 2. točke 2. raspolaže Općinski načelnik, namjenski za 
odobravanje i dodjeljivanje novčanih i drugih pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima 
na području Općine Lupoglav. 

Sredstva iz članka 2. točka 3. ovoga Programa isplaćivat će se dotičnim udrugama i 
korisnicima u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Lupoglav. 

O utrošku sredstava iz članka 2. točke 4. ovoga Programa odlučit će Općinski načelnik 
nakon što od ovlaštenih ustanova ili pravnih osoba prikupi ponude za ostvarenje programa 
javno-zdravstvenih mjera na području Općine Lupoglav o čemu će se zaključiti Ugovor. 
 

Članak 4. 
Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. točke 1. i 3. obvezni su Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Lupoglav najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za 
predaju zaključnog računa, dostaviti izvještaj o ostvarenju svojih programa i o namjenskom 
utrošku proračunskih sredstava. 
 

Članak 5. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
KLASA: ______/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na osnovi članaka 67. i 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 
broj: 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici 
održanoj dana __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
u Općini Lupoglav za 2023. godinu 

 
 

Članak 1. 
Ovim Programom planira se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Lupoglav za 2023.godinu. 
Program sadržava opis poslova s procjenom troškova za izgradnju objekata i uređaja, 

te za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s 
naznakom izvora financiranja djelatnosti. 
 

Članak 2. 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu realizirat 

će se u iznosu od 317.100 eura. 
Izvori financiranja i namjena iz stavka 1. ovog članka iskazani su u stavku 3. ovog 

članka. 
Izvori i namjena sredstava prema programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2023. godinu su: 
 
 

Izvori financiranja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvori financiranja 
 

Program 

1. Kapitalne pomoći - Državni proračun (DP)       
                                                                  

20.000 

2. Komunalna naknada (KN)                            
                                                                      

72.100 

3. Komunalni doprinos (KD)                            
                                                                      

5.000 

4. Grobna naknada (GN) 
 

5.500 

5. Otkup grobnih mjesta (OGM) 
 

1.500 

6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (PROD)             
                                                                            

213.000 

 
UKUPNO PRIHODI:                                                                                                        

 
317.100 



Namjena sredstava 
 
 Opis programa/projekta       

                                              
Izvor 

financiranja 
Plan 

2023./€ 
1. Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata 

(groblja, crkve, mrtvačnice) 
1.1. Idejni projekt groblja Dolenja Vas 
1.2. Inv.održ.groblja Semić - stepenice 
1.3. Inv.održ.groblja Dolenja Vas – stepenice 
1.4. Inv.održ.mrtvačnice u Semiću 

 
 

GN, OGM, 
KN 
KD 
KN 

 
 

6.600 
8.000 
5.400 
1.500 

2. Nabava prometne signalizacije KD 1.300 

3. Izgradnja sustava kanalizacije 
3.1. Sufinanciranje izgradnje kanalizacije Lupoglav 

 
KN 

 
60.000 

4. Javna rasvjeta – dogradnja DP 9.300 
5. Ceste   

 5.1. Asfaltiranje ceste Španjarija-Viskovići DP 12.000 

6. Industrijska zona Lupoglav 
6.1. Kupnja zemljišta  
6.2. Izmjene i dopune UPU Industrijske zone 

 
PROD 
PROD 

 
200.000 
13.000 

  
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU                                                     

 
317.100                                          

 
 

Članak 3. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
KLASA: ______/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r 

  



Na osnovi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 
68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici 
održanoj dana __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Program održavanja komunalne infrastrukture 
Općine Lupoglav za 2023. godinu 

 
 

Članak 1. 
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lupoglav 

u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s 
procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. 
 

 Plan 2023./€ 

1. Izdaci za javnu rasvjetu: a) utrošak 12.000 
 

                                            b) održavanje 
 
2. Uređenje izvorišta - vodotoka 

8.000 
 

13.000 
 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 

 

4. Uređenje poljoprivrednih i protupožarnih puteva 

 

5. Postavljanje božićne dekoracije 

 

6. Uređenje zgrade ambulante 

 

7. Održavanje i uređenje zelenih površina 

 

8. Održavanje pročistača (Boljun, Vranja) 

 

9. Aglomeracija Pazin 

 

10. Uređenje dječjih igrališta: a) Brest 

 

                                                b) Vranja 

 

10. Oprema za održavanje 

 

11. Održavanje zgrade općine 

27.000 

 

6.500 

 

1.500 

 

5.500 

 

9.500 

 

3.000 

 

1.300 

 

6.600 

 

2.600 

 

1.500 

 

13.500 

 

UKUPNO: 111.500 

 

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja za djelatnosti navedene u 
stavku 1. ovog članka i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene. 
 
 



Članak 2. 
Na ime ukupnih troškova utroška i održavanja javne rasvjete za područje Općine 

Lupoglav Programom je planirano izdvojiti 20.000 eura, od toga 12.000 eura za utrošak 
električne energije te 8.000 eura za održavanje postojeće javne rasvjete. Izvor financiranja za 
ove troškove su sredstva komunalne naknade, komunalnog doprinosa i ostali prihodi po 
posebnim propisima. 
 

Članak 3. 
Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta izdvojit će se 27.000 eura, a podmiriti će se 

iz sredstava komunalne naknade. 
 

Članak 4. 
Za uređenje izvorišta - vodotoka izdvojit će se 13.000 eura, uređenje poljoprivrednih i 
protupožarnih putova 6.500 eura, postavljanje božićne dekoracije 1.500 eura, uređenje zgrade 
ambulante 5.500 eura, održavanje i uređenje zelenih površina 9.500 eura, održavanje 
pročistača u Boljunu i Vranji 3.000 eura, Aglomeraciju Pazin 1.300 eura, uređenje dječjih 
igrališta u Brestu i Vranji 9.200 eura, nabavu opreme za održavanje 1.500 eura, te održavanje 
zgrade općine 13.500 eura, a podmiriti će se iz sredstava komunalne naknade, komunalnog 
doprinosa i ostalih prihoda po posebnim propisima. 
 

Članak 5. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
KLASA: ______/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na osnovi članka 25. stavka 8. i članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.), te članka 17. Statuta Općine 
Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće 
Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav za 2023. godinu 

 
 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuje se namjensko trošenje sredstava ostvarenih u 2023. godini 

od raspolaganja poljoprivrednim  zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Lupoglav, i to s osnova: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom. 
 

Članak 2. 
Ukupni planirani prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav za 2023. godinu iznosi 1.270 eura, a utrošiti 
će se za izradu procjembenog elaborata i procjenu vrijednosti nekretnina. 
 

Članak 3. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
KLASA: ______/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama („Narodne novine“, broj 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i članka 17. Statuta Općine 
Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće 
Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana __ prosinca 2021. godine donijelo je 
 
 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

na području Općine Lupoglav za 2023. godinu 
 
 

Članak 1. 
Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje dijela od 30% sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koji su prihod jedinice lokalne 
samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi. 
 

Članak 2. 
Iznos dijela od 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

koji su prihod Proračuna Općine Lupoglav za 2023. godinu planira se u iznosu od 1.300 eura. 
 

Članak 3. 
Planirani iznos sredstava naknade iz prethodnog članka koristiti će se za financiranje 

Proračunom predviđenih programa, kako slijedi: 
- održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Lupoglav. 

 

Članak 4. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
KLASA: ______/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

  



Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18., 
115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici 
održanoj dana __ prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 
za 2023. godinu 

 
 

Članak 1. 
Ovim programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa kojeg 

plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni 
sortimenti) u visini od 10% od prodajne cijene proizvoda na panju. 
 

Članak 2. 
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na IBAN račun proračuna Općine Lupoglav.  

 
Članak 3. 

U proračunu Općine Lupoglav za 2023. godinu planirana su sredstva šumskog 
doprinosa u iznosu od 1.300 eura. 

Sredstva iz prethodnog stavka utrošiti će se za slijedeće kapitalne projekte:  
- Asfaltiranje nerazvrstane ceste – Španjarija-Viskovići. 

 

Članak 4. 
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
KLASA: ______/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 



Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19. i 98/19.) i članka 17. Statuta Općine 
Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.) Općinsko vijeće 
Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana __. prosinca 2022. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političke stranke zastupljene u 

Općinskom vijeću Općine Lupoglav za 2023. godinu 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva koja će se osigurati u Proračunu Općine Lupoglav 

za 2023. godinu u iznosu od 945,00 eura/7.120,10 kuna, a koriste se za redovito financiranje 
političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Općine Lupoglav (dalje u tekstu: Općinsko 
vijeće). 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na 
jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 
 

Članak 2. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava, tako da 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkoj stranci pripada i 
pravo na naknadu razmjerno broju članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. 
 

Članak 3. 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 135,00 eura/1.017,16 

kuna1. 
Općinsko vijeće nema podzastupljenog spola među svojim članovima te se ne utvrđuje 

naknada za iste. 
 

Članak 4. 
Političkoj stranci zastupljenoj u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva koja će se 

osigurati u Proračunu Općine Lupoglav za 2023. godinu na način utvrđen u članku  2. ove 
Odluke u iznosima kako slijedi: 
 

Politička 
stranka 

Iznos po članu 
(eura/kuna) 

Broj 
članova 

Ukupni iznos 
(eura/kuna) 

Podzastupljeni 
spol broj 
članova 

Sveukupni iznos 
(eura/kuna) 

1 2 3 4 (2*3) 5 6 (4+5) 

Istarski 
demokratski 
sabor (IDS) 

135,00/1.017,16 7 945,00/7.120,10 0 945,00/7.120,10 

 
Članak 5. 

Sredstva za rad političke stranke iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiro račun 
političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima, sukladno sljedećoj tablici: 
 

Politička stranka Godišnji iznos (eura/kuna) 
Tromjesečni iznos 

(eura/kuna) 

Istarski demokratski sabor 
(IDS) 

945,00/7.120,10 236,25/1.780,03  

                                                             
Fiksni tečaj konverzije 7,53450 



Članak 6. 

Isplata sredstava u skladu s ovom Odlukom povjerava se Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Lupoglav. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu od dana 1. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
KLASA: -/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednica Općinskog vijeća 

Nataša Fijamin, v.r. 
 

 



 

Temeljem članka 12. stavka 3., a u svezi s člankom 13. Kodeksa ponašanja članova 
Općinskog vijeća Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj __/22.) i članka 17. 
Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), 
a u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 
143/21.) Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana __. prosinca 2022. 
godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o imenovanju Etičkog odbora 

 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Etički odbor u sastavu: 
1. Vesna Tomaško, za predsjednicu, 
2. Sandra Belasić, za članicu te 
3. Ivan Buždon, za člana. 

 
Članak 2. 

Mandat članova Etičkog odbora traje do isteka mandata predstavničkog tijela. 
 

Članak 3. 
Zadatak Etičkog odbora je praćenje primjene Kodeksa ponašanja članova Općinskog 

vijeća Općine Lupoglav. 
Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova svih članova. 
 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Etičkog 
odbora („Službene novine Grada Pazina“, broj 37/22.). 
 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 024-01/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

 



 

Temeljem članka 12. stavka 3., a u svezi s člankom 14. Kodeksa ponašanja članova 
Općinskog vijeća Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj __/22.) i članka 17. 
Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), 
a u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 
143/21.) Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana __. prosinca 2022. 
godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o imenovanju Vijeća časti 

 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Vijeće časti u sastavu: 
1. Maja Dotlić, za predsjednicu, 
2. Karmen Markezić, za članicu, 
3. Effi Krbavac, za članicu, 
4. Eda Sandalj, za članicu te 
5. Alenka Francetić, za članicu. 

 
Članak 2. 

Mandat članova Vijeća časti traje do isteka mandata predstavničkog tijela. 
 

Članak 3. 

Zadatak Vijeća časti je praćenje primjene Kodeksa ponašanja članova Općinskog 
vijeća Općine Lupoglav. 

Vijeće časti donosi odluke na sjednici većinom glasova svih članova. 
 

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Vijeća 

časti („Službene novine Grada Pazina“, broj 37/22.). 
 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 024-01/22-01/ 
URBROJ: 2163-25-02/02-22- 
Lupoglav, __. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Nataša Fijamin, v.r. 

 
 


