
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. i 98/19.), 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. i 98/19.), i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine
Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici
održanoj 18. prosinca 2020. godine donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u području kulture i sporta u

Općini Lupoglav za 2021. 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 2021. 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 2021. 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: kuna
1) Sufinanciranje knjižnične djelatnosti 12.000
UKUPNO: 12.000

2.Ostale potrebe kulture:
1) Maškare 15.000
2) Susret s baštinom 5.000
3) Dan žena 5.000
4) «Zasopimo po stare užance» u Boljunu 15.000
5) „Šparugijada“ 15.000
UKUPNO: 55.000



3. Izdaci za šport:
1) Izdaci za športske organizacije 8.000
2) Izdaci za športske manifestacije:
- povodom Dana Općine 2.000

3) Uređenje parka za vježbanje na otvorenom 115.000
UKUPNO: 125.000

4. Investicijsko održavanje spomenika kulture:                 kuna
1) Kaštel u Boljunu –zamjena rasvjetnih tijela
2) Projektna dokumentacija sanacije i

uređenja kaštela u Boljunu

70.000

50.000
UKUPNO: 120.000

5. Izgradnja sportske dvorane: kuna
1) Idejni projekt sportske dvorane 70.000
UKUPNO: 70.000

UKUPNO KULTURA  I SPORT: 382.000

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 2021.
godine.
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