
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba 
u kulturi („Narodne novine“ 83/22) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13 i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 
1/18 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 
28. prosinca 2022. godine donijelo 
 
 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi za 2023. godinu 

 
  

I. 
Programom javnih potreba u kulturi za 2023. godinu utvrđuju se aktivnosti u području 
kulture od značaja za Općinu Motovun-Montona (dalje u tekstu: Općina), a ostvaruju 
se putem zaštite i obnove nepokretnih i pokretnih spomenika kulture na području 
Općine, sufinanciranjem djelatnosti udruga i ustanova iz područja kulture te za projekte 
očuvanja kulturne baštine. 
 

II. 
Planirani namjenski prihod sredstava spomeničke rente u iznosu od 3.000,00 EUR 
kuna namijenjen je za financiranje aktivnosti zaštite spomenika kulture na području 
Općine. 
 

III. 
Sredstva se u Proračunu Općine Motovun-Montona za 2022. godinu osiguravaju za 
sljedeće aktivnosti zaštite spomenika kulture: 

- za usluge investicijskog održavanja motovunskih zidina - 6.000,00 EUR, 
- za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju povijesne cjeline – 

13.500,00 EUR, 
- Dodatna ulaganja na komunalnoj palači 20.000,00 EUR, 
- Dodatna ulaganja u gradsku ložu 120.000,00 EUR 
- za sanaciju zidina - šetnica - 16.000,00 EUR. 

 
IV. 

(1) Za programe i projekte organizacija civilnog društva u području kulturnog 
stvaralaštva Općina će sufinancirati sljedeće udruge i ustanove: 

- tekuće donacije gradskom proračunu - Gradska knjižnica Pazin - 2.400,00 EUR, 
- tekuće donacije udrugama u kulturi – 2.700,00 EUR. 

(2) Udruge će svoje programe/projekte radi sufinanciranja iz Proračuna Općine 
Motovun-Montona moći kandidirati na javni natječaj koji će Općina objaviti nakon 
donošenja Proračuna za 2023. godine, na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 
koje provode udruge. 
 

V. 
Za očuvanje kulturne baštine (održavanje Motovunskog kolokvija, tiskanje zbornika s 
Motovunskog kolokvija, Monografija Kaldir, priprema projekta Povijest Motovuna) 
planira se utrošiti 40.000,00 EUR. 
 
 



 
VI. 

U 2023. godini iz Proračuna Općine Motovun-Montona planiraju se izdaci za Program 
javnih potreba u kulturi u ukupnom iznosu od 220.600,00 EUR. 
 

VII. 
Sredstvima za ostvarenje ovog programa koja su osigurana u gradskom proračunu, 
raspolaže Jedinstveni upravni odjel koji obavlja raspored nositeljima na temelju 
dokumentacije o izvršenom programu ili drugih odgovarajućih dokumenata te podnosi 
izvješće o ostvarenju Programa općinskom načelniku. 
 

VIII. 
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Motovun-Montona za 2023. godinu, 
stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“.  
 
 
KLASA: 021-05/22-01/8 
URBROJ: 2163/05-01-22-14 
Motovun-Montona, 28. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 
 
 

PREDSJEDNIK 
Elvis Linardon 


