
Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' 

broj 10/97, 107/07, 94/13) te na osnovi članka 20. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine 

Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Tinjan na svojoj sjednici 

održanoj dana 20.12.2017 .godine donijelo je 

 

PROGRAM 

 javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja  

za Općinu Tinjan u 2018. godini 

 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području 

predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Tinjan te obim, način i dinamika financiranja tih 

potreba u 2018. godini iz Proračuna Općine Tinjan. 

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka zadovoljavat će se ostvarivanjem: 1) primarnih 

programa za dvije dječje skupine u Područnom vrtiću Tinjan u cjelodnevnom programu,  

uzrasta od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, sukladno članku 15. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te 2) minimalnog programa za djecu 

predškolskog uzrasta za skupinu djece koja prije polaska u osnovnu školu nisu bila obuhvaćena 

primarnim programima u Dječjem vrtiću. 

 

Članak 2. 

U smislu članka 1. ovog Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2018. godinu osigurat će se 

sredstva za: 

 1. Redoviti program Dječjeg vrtića    620.000,00 

 2. Tekuće donacije za predškolski odgoj       12.000,00 

     UKUPNO:       632.000,00 

    

Članak 3. 

Potrebe iz članka 2. ovog Programa financirat će Općina Tinjan sukladno Sporazumu o 

financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin te sukladno priljevu sredstava u 

Proračun. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a 

primjenjuje se od 01.01. 2018. godine. 

 

KLASA: 400-05/17-01/06 

URBROJ: 2163/04-02-02-17-4 

Tinjan, 20.12.2017. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Darko Banko, v.r. 

 

  

 

 

 



Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 19/13-pročišćeni tekst, 137/15), članaka 142. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju 

u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 

16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine 

Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst „), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici 

održanoj dana 20.12.2017. godine donijelo je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u području školstva i obrazovanja 

za Općinu Tinjan u 2018. godini 

 

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 na području Općine Tinjan u 2018. godini. 

 

Članak 2. 

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2018. godinu osiguravaju 

se sredstva za: 

 

 1. Stipendije učenicima i studentima    105.000,00 

 2. Tekuće donacije za školstvo                                     45.000,00 

3. Produženi boravak                                                    22.000,00 

     UKUPNO:       172.000,00 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. točka 1. isplaćivat će se mjesečno, u skladu s Pravilnikom o stipendiranju, 

po 350,00 kuna stipendistima-učenicima i po 450,00 kuna stipendistima-studentima. 

Sredstva iz članka 2. točke 2. isplaćivat će sukladno priljevu sredstava u Proračun. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a 

primjenjuje se od 01.01.2018. godine. 

 

KLASA: 400-05/17-01/06 

URBROJ: 2163/04-02-02-17-5 

Tinjan, 20.12.2017. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Darko Banko, v.r. 
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Na osnovi članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 

broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 

59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07.-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08, 

25/12, 147/14, 100/15, 115/16) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine 

Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana 

20.12.2017. godine donijelo je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi 

za Općinu Tinjan u 2018. godini 

 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i 

programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja 

javnih potreba u kulturi za Općinu Tinjan te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba 

u 2018. godini iz Proračuna Općine Tinjan.  

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati: 1) 

ostvarivanjem pojedinačnih programa 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, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko 

održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu 

tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu tih dobara te 4) na druge načine i kroz druge 

programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom. 

 

Članak 2. 

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2018. godinu osigurat će se 

dio sredstava za ostvarivanje programa pojedinih udruga i organizacija, za pojedine akcije i 

manifestacije u kulturi te za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara i za druge kulturne 

potrebe, i to za: 

 

a) Donacije udrugama i sufinanciranje manifestacija 

 

PROGRAM PLANIRANI IZNOS 

1. Pučko otvoreno učilište – sufinanciranje knjižnice 28.000,00 

2.  Književni susret „Badavca“                           4.000,00 

       3.  Božićni sajam                      10.000,00 

4. Udruge 55.000,00 

5. Austrijska Istra 6.000,00 

Sredstva pod stavkom br. 4 rasporedit će se temeljem  

natječaja 

  

UKUPNO                              103.000,00 

 

b) Obnova i zaštita spomenika kulture 

 

1. Investicijsko održavanje spomenika kulture 5.000,00 

UKUPNO 5.000,00 

 



    SVEUKUPNO (a+b) 108.000,00 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. se dodjeljuju udrugama razmjerno njihovim potrebama odnosno prigodom 

pojedinih akcija i manifestacija te izvođačima radova, sve ovisno o ostvarivanju programa  i 

sukladno priljevu sredstava u Proračun. 

 

 

Članak 4. 

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obavezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Tinjan, najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za predaju završnog financijskog 

izvješća, dostaviti izvješće o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku proračunskih 

sredstava, u protivnom tražiti će se povrat isplaćenih sredstava.  

 

Članak 5. 

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a 

primjenjuje se od 01.01. 2018. godine. 

 

 

KLASA: 400-05/17-01/06 

URBROJ: 2163/04-02-02-17-6 

Tinjan  20.12.2017. 

 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Darko Banko, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 19/13-pročišćeni tekst, 137/15),  Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 

157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine 

Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici 

održanoj dana 20.12.2017. godine donijelo je 

 

PROGRAM 

socijalno-zdravstvenih potreba 

za Općinu Tinjan u 2018. godini 

 

Članak 1. 

Ovim programom utvrđuju se sadržaj, oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalno-

zdravstvenih potreba u Općini Tinjan u 2018. godini te obim i način sufinanciranja tih potreba 

iz Proračuna Općine Tinjan u 2018. godini. 

 

Članak 2. 

Iz Proračuna Općine Tinjan sufinancirat će se tijekom 2018. godine ove socijalno-zdravstvene 

potrebe: 

PROGRAM PLANIRANI IZNOS 

a) Ustanove i udruge  u području zdravstvene i socijalne 

skrbi 

 

54.600,00 

1. Hitna medicinska pomoć Pazin 18.000,00 

2. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin 26.600,00 

3. Socijalno-zdravstvene udruge 10.000,00 

b) Socijalne pomoći stanovništvu 150.000,00 

1. Pomoć obiteljima i kućanstvima  85.000,00 

2. Rodiljne naknade i oprema za novorođenčad                                 60.000,00 

3. Ostale naknade iz proračuna u novcu         5.000,00 

4. Sufinanciranje nabave udžbenika školska godina 2018/2019 

                                     

25.000,00 

c) Ostali socijalno-zdravstveni programi 38.500,00 

1.   Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim 

osobama“ 

37.500,00 

2. Sigurna Kuća Istra  Pula 1.000,00 

UKUPNO (a+b+c) 268.100 
Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. točke a) 1. i 2. ovog Programa namijenjena su kao potpora i udio Općine 

Tinjan za sufinanciranje programa ustanova, a dostavljat će se tim ustanovama u skladu s 

ostvarivanjem Proračuna Općine Tinjan. 

Sredstva iz članka 2. točke a) 3. ovog Programa namijenjena su kao potpora i udio Općine 

Tinjan za sufinanciranje programa udruga, a rasporedit će se temeljem natječaja. 

Sredstva iz članka 2. Točke b) 1., 2., 3. ovog Programa namjenski se odobravaju za pomoć 

socijalno ugroženim osobama i obiteljima, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Tinjan 

i drugim propisima. 

Sredstva iz članka 2. Točke b) 4. ovog Programa namjenski se odobravaju za sufinanciranje 

nabave udžbenika za osnovno školsko obrazovanje.  



O utrošku sredstava iz članka 2. točke c) ovog Programa odlučit će Općinski načelnik nakon 

što od ovlaštenih ustanova ili pravnih osoba prikupi ponude za ostvarenje programa propisanih 

javno-zdravstvenih mjera na području Općine Tinjan, o čemu će se zaključiti ugovor.  

 

Članak 4. 

Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. točke a) i c) obavezni su Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Tinjan, najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za predaju završnog 

financijskog izvješća, dostaviti izvješće o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku 

proračunskih sredstava. 

 

Članak 5. 

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a 

primjenjuje se od 01.01.2018. godine. 

 

 

KLASA:  400-05/17-01/06 

URBROJ: 2163/04-02-02-17-7 

Tinjan, 20.12.2017. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Darko Banko, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na osnovi članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06. i 150/08, 124/10, 

124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine 

Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici 

održanoj dana 20.12.2017 . godine donijelo je 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu i rekreaciji 

za Općinu Tinjan u 2018. godini 

 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se sportske djelatnosti, programi, aktivnosti i potrebe Općine Tinjan 

za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Tinjan za 2018. godinu. 

Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se poticanjem i 

promicanjem sporta, djelovanjem sportskih klubova i udruga, organiziranjem sportskih 

natjecanja te osiguravanjem prostornih uvjeta za ostvarivanje tih programa. 

 

Članak 2. 

U smislu članka 1. ovoga programa, iz Proračuna Općine Tinjan u 2018. godini sufinancirati će 

se sportski klubovi i udruge odnosno programi, potrebe i aktivnosti u sportu u ukupnom iznosu 

od 82.000,00 kn.  

Iznos iz stavka 1 ovog članka rasporediti će se temeljem natječaja 

  

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ovog Programa dodjeljuju se razmjerno potrebama klubova i udruga i 

sukladno pritjecanju sredstava u Proračun. 

 

Članak 4. 

Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2.  obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Tinjan dostaviti izvješća o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku 

proračunskih sredstava. 

Članak 5. 

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a 

primjenjuje se od 01.01.2018. godine. 

 

KLASA: 400-05/17-01/06 

URBROJ: 2163/04-02-02-17-8 

Tinjan, 20.12.2017. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Darko Banko, v.r. 
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