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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BELICA 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA: 400-08/21-01/2 
URBROJ: 2109/3-02-21-07 
Belica, 16. prosinca 2021. 
  
      Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” 
broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 31. Statuta općine Belica («Službeni glasnik 
Međimurske županije» broj 7/21 ), Općinsko vijeće Općine Belica, na svojoj  5. sjednici, 
održanoj 16. prosinca 2021. godine, donosi 
 

 

P R O G R A M  
 
 

JAVNIH POTREBA U KULTURI  

 

OPĆINE BELICA ZA  2022. GODINU 
 

 
 
 

    Programom javnih potreba u kulturi Općine Belica za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) 
utvrđuju se kulturne djelatnosti, poslovi i manifestacije u kulturi od značenja za Općinu Belica, kao i 
za njezinu promociju na svim razinama. 
    Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima kulturnih  
djelatnosti:  
 

 Djelatnost i poslovi ustanova kulture 
 Projekti i programi od interesa za Općinu Belica 
 Akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života  
 Ostali programi  

 
    

I.         DJELATNOST I POSLOVI USTANOVA KULTURE 
 

        Za djelatnost i poslove ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi te     
   pomaganje  i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, za održavanje domova kulture i     
   materijalne rashode ( struja, plin, voda ) osiguravaju  se sredstva u iznosu 217.760,00 kuna. 

 
 

II. PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI 
 

    Za ostvarivanje programa i projekata udruga u kulturi ( glazbena i glazbeno-scenska 
djelatnost, kazališna djelatnost, djelatnost nove medijske kulture), osiguravaju se sredstva u 
iznosu 115.000,00 kuna.  

         Predviđena sredstva dodijeliti će se korisnicima temeljem Javnog natječaja  sukladno    
      Pravilniku o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na  
      području Općine Belica. 

III. MANIFESTACIJE U KULTURI 
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         U 2022. godini za održavanje tradicionalnih manifestacija : 
 

 

1. Obilježavanje Fašnika  
2. Festival međimurskog krumpira  
3.   Dani kruha i plodova jeseni 
5.   Božićni sajam 
6.   Ostale manifestacije 

         osiguravaju se sredstva u  iznosu od 75.000,00. kuna. 
       

IV. OSTALI PROGRAMI 
 

   Temeljem posebnog zahtjeva, ako je to u interesu Općine Belica, općinski načelnik može     
   odobriti sredstva iz Proračuna Općine i drugim udrugama, za što se osiguravaju sredstva u     

iznosu  od 5.000,00 kuna.  
       Za  izdavanje knjiga, časopisa i grafičke usluge u Proračunu Općine Belica osiguravaju se  
   sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 
       

V. REKAPITULACIJA 
 

                    DJELATNOST USTANOVA U KULTURI                       217.760,00                     
                    PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI           115.000,00 
                    MANIFESTACIJE U KULTURI                                          75.000,00         
                    OSTALI PROGRAMI                                                         10.000,00 
       
       Ukupno se za financiranje Programa javnih potreba u kulturi  za 2022. godinu u Proračunu 
Općine Belica osiguravaju se sredstva u iznosu od 417.760,00 kuna. 
 
 

VI. ZAKLJUČAK  
 
        Ovaj Program javnih potreba u kulturi Općine Belica za 2022. godinu objavit će se u 
"Službenom glasniku Međimurske županije", a stupa na snagu 1.siječnja 2022. godine. 

 
 
 

 
 

                                             
  Predsjednik općinskog vijeća 

    
                                                                                          Petar Janušić 
   


