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O P Ć I N A   T I N J A N 
 

 
 

12 
 
Na osnovi članka 7. stavka 2. Zakona o 

socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97 i 
59/01), te članka 16. Statuta Općine Tinjan 
(Službene novine Grada Pazina broj 23/01 ), 
Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici 
održanoj 23. siječnja  2003. godine donjelo je 
 
 

O D L U K U 
o socijalnoj skrbi 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom propisuju se vrste pomoći 
s područja socijalne skrbi koje osigurava Općina 
Tinjan, utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, te 
uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje 
takvih pomoći. 
 

Članak 2. 
 Pomoći s područja socijalne skrbi 
utvrđene ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati 
na teret Općine Tinjan ako je zakonom ili drugim 
propisom donesenim na temelju zakona uređeno 
da se prava na te pomoći ostvaruju prvenstveno na 
teret Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike 
Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih 
osoba. 
 Od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako 
su pojedina prava na pomoći koja prema ovoj 
Odluci osigurava Općina Tinjan po svojoj visini i 
po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili u 
većem obimu od prava i pomoći koja osigurava 
Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike 
Hrvatske, odnosno Centar za socijalnu skrb Pazin 
(dalje: Centar), Općina Tinjan će te pomoći 
osigurati u iznosu ili opsegu koji čini razlika 
između prava koja osigurava Centar, odnosno ta 
fizička ili pravna osoba, i prava koja su utvrđena 
ovom Odlukom.  

 

 
Članak 3. 

Poslove ili dio poslova u vezi s 
ostvarivanjem pomoći utvrđenih ovom Odlukom, 
odnosno pružanje usluga ili dijela usluga 
korisnicima pomoći iz ove Odluke, Općinsko 
Vijeće Općine Tinjan (dalje: Općinsko vijeće) 
može povjeriti Centru, odnosno pravnoj ili fizičkoj 
osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga. 
 O uvjetima, načinu i postupku za 
obavljanje poslova ili dijela poslova u vezi s 
ostvarivanjem ove Odluke, odnosno o načinu i 
uvjetima za pružanje usluga ili dijela usluga 
njihovim korisnicima iz stavka 1. ovoga članka, 
zaključuje se ugovor o međusobnim pravima i 
obvezama sa Centrom, odnosno s dotičnom 
pravnom ili fizičkom osobom. 
 

Članak 4. 
 Krug korisnika pomoći utvrđenih ovom 
Odlukom te visina i opseg tih pomoći mogu se 
ograničiti programom socijalne skrbi koje donosi 
Općinsko Vijeće uz proračun za svaku godinu. 
 
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 5. 
 Korisnik socijalne skrbi prema ovoj 
Odluci može biti samac, član obitelji ili obitelj ako 
nemaju dovoljno sredstava za podmirenje svojih 
osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti 
ostvariti ih svojim radom ili svojim prihodom od 
mirovine ili iz drugih izvora. 
 Korisnik socijalne skrbi prema ovoj 
Odluci može biti i: 1) tjelesno ili mentalno 
oštećeno, odnosno tjelesno ili mentalno bolesno 
dijete te dijete prema kojem je primijenjena ili bi 
trebala biti primijenjena mjera obiteljske ili 
kaznenopravne zaštite, 2) tjelesno ili mentalno 
oštećena i bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna 
i druga osoba koja zbog trajnih promjena u 
zdravstvenom stanju ne može sama udovoljiti 
svojim osnovnim životnim potrebama, 3) druga 
osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa 
u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili o 
drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika 
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društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih 
uzroka. 

Članak 6. 
 Pomoći utvrđene ovom Odlukom može 
koristiti hrvatski državljanin ili trajno nastanjeni 
stranac s prebivalištem na području Općine 
Tinjan. 
 
III. POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI   
 

Članak 7. 
Općina Tinjan utvrđuje sljedeće vrste 

socijalnih pomoći: 
 
1. SOCIJALNA ZAŠTITA DOJENČADI, 

PREDŠOLSKE I ŠKOLSKE DJECE 
TE STUDENATA: 
 
1.1. hrana za dojenčad, 
1.2. boravak u vrtiću, 
1.3. troškovi prehrane učenika osnovnih škola, 
1.4. učeničke i studentske stipendije, 
1.5. troškovi prijevoza srednjoškolaca. 

 
2.  SOCIJALNA ZAŠTITA OSTALIH GRAĐANA 
 
      2.1.  pomoć u podmirenju troškova stanovanja 
(najamnina,voda i struja,                               

  troškovi za zajedničku pričuvu zgrade, 
komunalna naknada, i odvoz     
  smeća), 

2.2.  pomoć i njega u kući, 
2.3.  pomoć u plaćanju troškova prehrane, 
2.4.  pomoć u plaćanju pogrebnih troškova, 
2.5.  posebna zaštita sudionika 
narodnooslobodilačkog i domovinskog rata, 
2.6.  izvanredne pomoći. 

 
3. SOCIJALNO-ZDRAVSTENA ZAŠTITA 

GRAĐANA 
 

3.1. pomoć za vanbolničko liječenje osoba sa 
psihofizičkim smetnjama, 

3.2. pomoć za vanbolničko liječenje ovisnika 
o alkoholu i drogama. 

 
 
 
 

4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE I 
UDRUGE 

 
4.1. pomoć u sufinanciranju rada organizacija 

i udruga, 
4.2. druge pomoći. 

 
U smislu odredbi ovoga članka korisnik 

socijalne skrbi može istovremeno ostvariti više 
pojedinačnih prava, odnosno vrsta pomoći, ako 
njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturiječi 
ovoj Odluci. 

Osiguranje smještaja i drugih 
nespomenutih vrsta pomoći regulirat će se i 
ostvarivati sukladno drugim odlukama koje 
Općina Tinjan donosi iz svoje nadležnosti. 

 
IV. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ 
SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 8. 
Pomoći iz članka 7. ove Odluke može 

ostvariti korisnik (samac ili obitelj) ako ispunjava 
: a) socijalni uvjet, b) uvjet prihoda i c) posebne 
uvjete. 

Članak 9. 
Socijalni uvjet ispunjava korisnik koji na 

osnovi rješenja Centra ostvaruje pravo na jednu od 
ovih pomoći: 1) pomoć za uzdržavanje, 2) 
doplatak za pomoć i njegu, 3) pomoć i njega u 
kući, 4) pomoć u plaćanju troškova skrbi izvan 
obitelji i 5) osobna invalidnina. 
 

Članak 10. 
Uvjet prihoda ispunjava korisnik s 

mjesečnim prihodom: 
 -samac .....................    do    700,00 kuna, 
 -dvočlana obitelj .....    do  1.000,00 kuna, 
 -tročlana obitelj.......     do  1.300,00 kuna, 
 -četveročlana obitelj .. do  1.600,00 kuna. 
 Za svakog daljnjeg člana obiteljski cenzus 
prihoda povećava se za 200,00 kuna. 
 Pod prihodom u smislu stavka 1. i 2. 
ovoga članka smatra se ukupan iznos prosječnih 
mjesečnih primitaka samca, odnosno obitelji, 
ostvarenih u tri (3) mjeseca koji prethode mjesecu 
u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava. 
 Iznos prihoda iz stavka 3. ovoga članka 
umanjuje se za iznos koji samac ili član obitelji, 
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na temelju propisa o obiteljskim odnosima, plaća 
za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji. 
 

Članak 11. 
Visina ukupnog mjesečnog iznosa na ime 

svih pomoći ostvarenih po ovoj Odluci utvrđuje se 
do visine 50%-tnog iznosa od iznosa osnovice 
uvjeta prihoda navedenog u čl. 10. ove Odluke. 
 

Članak 12. 
 Posebne uvjete u smislu članka 8. ove 
Odluke ispunjavaju:1) roditelj, staratelj ili 
udomitelj djeteta poginulog, umrlog, zatočenog ili 
nestalog hrvatskog branitelja domovinskog rata, 2) 
roditelj djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida, 
3) udomitelj djeteta iz socijalno  ugrožene obitelji 
ili udomitelj starije osobe, ako između starije 
osobe i udomitelja ugovorom nije drugačije 
riješen njihov odnos. 
 
V. NAČIN OSTVARIVANJA POJEDINIH 
PRAVA 
 
1. SOCIJALNA ZAŠTITA DOJENČADI, 

PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DJECE TE 
STUDENATA 

 
1.1. Hrana za dojenčad 

Članak 13. 
 Pomoć za plaćanje troškova hrane za 
dojenčad ostvaruju roditelji koji ispunjavaju jedan 
od uvjeta iz članaka 9., 10. i 11. ove Odluke. 
 Mjesečni iznos naknade je 300,00 kn, a 
isplaćuje se do 6 mjeseci starosti djeteta. 
 

1.2.  Boravak u  vrtiću 
 

Članak 14. 
 Pomoć za plaćanje troškova boravka 
djeteta u dječjem  vrtiću u 100% iznosu može se  
ostvariti za dijete čiji roditelji (korisnici) 
ispunjavaju socijalni uvjet iz članka 9. ili uvjet 
prihoda iz članka 10. ove Odluke. 
 Na pomoć plaćanja 50% troškova boravka 
djeteta u dječjem vrtiću imaju pravo korisnici iz 
članka 12. ove Odluke. 
 

1.3. Prehrana djece u osnovnoj školi 
 
 

Članak 15. 
 Pomoć za plaćanje troškova prehrane 
organizirane u osnovnoj školi može ostvariti 
korisnik iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet iz 
članka 9. ili uvjet prihoda iz članka 10. ove 
Odluke. 
  Na pomoć plaćanja 50% troškova obroka 
u osnovnoj školi ima korisnik iz članka 12. ove 
Odluke. 

1.4. Učeničke i studentske stipendije 
 

Članak 16. 
 Općina Tinjan će godišnje dodjeljivati do 
3 (tri) stipendije iz programa socijalne skrbi. 
 Stipendije iz prethodnog stavka ovog 
članka dodjeljuje Općinsko Vijeće temeljem 
kriterija i mjerila utvrđenih u Odluci o utvrđivanju 
kriterija za dodjelu stipendija. 
 

1.5. Prijevoz srednjoškolaca 
 

Članak 17. 
Pomoć za troškove prijevoza u 100% 

iznosu ostvaruju učenici srednjoškolci, iz obitelji 
koje ispunjavaju jedan od uvjeta iz članaka 9, 10.i 
11. ove Odluke. 
 Pomoć iz prethodnog stavka odnosi se na 
učenike polaznike srednjih škola koji s područja 
Općine Tinjan putuju u Buje, Buzet, Pazin, Poreč, 
Pulu, Rovinj, Labin i Višnjan. 
 
2. SOCIJALNA ZAŠTITA OSTALIH GRAĐANA 
 

2.1.  Pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja 

 
Članak 18. 

 Pod troškovima stanovanja u smislu ove 
Odluke podrazumijevaju se: 1) najamnina za 
korištenje stana, 2) troškovi vode i struje, 3) 
troškovi za zajedničku pričuvu zgrade, 4) 
komunalna naknada i 5) troškovi odvoza smeća. 
 

Članak 19. 
 Pomoć za podmirenje troškova najamnine 
kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti 
osoba: 1) korisnik stana - najmoprimac koji plaća 
zaštićenu najamninu, 2) korisnik stana - 
najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu 
najamninu za stan u vlasništvu Općine Tinjan te 3) 
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korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno 
ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu druge 
pravne ili fizičke osobe. 
 

Članak 20. 
 Najmoprimac iz članka 18. točke 1. i 2. 
ove Odluke može ostvariti pravo na podmirenje 
troškova najamnine ako ispunjava socijalni uvjet 
iz članka 9. ili uvjet prihoda iz članka 10. ove 
Odluke. 
 Najmoprimac iz prethodnog stavka ovoga 
članka ostvaruje pravo na podmirenje troškova 
najamnine za površinu stana utvrđenu člankom 10. 
Pravilnika o odobravanju pomoći za 
zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba 
(Narodne novine broj 29/98). 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
nema samac niti obitelj, ako samac ili član obitelji 
ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan, koji 
mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih 
potreba ili kuću za odmor. 
 

Članak 21. 
 Najmoprimac iz članka 19. točka 3. ove 
Odluke može ostvariti pravo na podmirenje 
troškova slobodno ugovorene najamnine za 
površinu stana utvrđenu Pravilnikom navedenim u 
članku 20. ove Odluke i to za: 
-za jednog člana - stan do površine 25 m2....150,00 
-za dva člana - stan do površine 35 m2 .....225,00 
-za tri člana - stan do površine 45 m2 .....300,00 
-za četiri člana - stan do površine 55 m2 ......375,00 
-za više od četiri člana i stan veći od 55m2....450,00 
 Općinsko vijeće može temeljem članka 4. 
ove Odluke za svaku proračunsku godinu 
programom socijalne skrbi promijeniti iznose iz 
stavka 1.ovog članka, radi usklađenja iznosa sa 
visinom slobodno ugovorene najamnine za 
stanove u vlasništvu Općine. 

 
Članak 22. 

             Pomoć za podmirenje troškova vode i 
struje može ostvariti korisnik stana koji od 
nadležnog Centra ima rješenje na pomoć za 
uzdržavanje. 
 Visinu pomoći utvrđuje Općinsko vijeće. 
 

Članak 23. 
 Pomoć za podmirenje 100% troškova za 
zajedničku pričuvu zgrade u smislu ove Odluke, 

može ostvariti vlasnik stana koji stanuje u tom 
stanu ako ispunjava socijalni uvjet iz članka 9. ili 
uvjet prihoda iz članka 10. ove Odluke. 
 Osnovica za obračun pomoći iz 
prethodnog stavka ovoga članka je ugovorna ili 
osnovna cijena zajedničke pričuve po m2 stana ali 
ne više od zakonom propisane. 
 Vlasnik stana nema pravo na pomoć za 
podmirenje troškova za zajedničku pričuvu, ako 
stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam 
ili ako se stan koristi u druge namjene . 
 

Članak 24. 
 Pomoć za  podmirenje komunalne 
naknade i troškova odvoza smeća mogu ostvariti 
korisnici koji ispunjava uvjete iz članka 9. ili 
članka 10. ove Odluke.  
 Visinu pomoći utvrđuje Općinsko vijeće. 
 Pomoć iz stavka 1. ovog članka  ne može 
ostvariti osoba koja ima veći standard od 
propisane veličine stana navedene u članku 21. 
ove Odluke. 
 Iznimno iz stavka 3. ovoga članka, uvjeti i 
način obračuna korisne površine stambenog 
prostora koja ima služiti kao osnovica za 
utvrđivanje obaveze komunalne naknade i 
troškova odvoza smeća u staračkim 
domaćinstvima sa velikom stambenom površinom 
uređeni su Odlukom o utvrđivanju korisne 
stambene površine za obračun komunalne naknade 
i naknade za sakupljanje i odvoz komunalnog 
otpada u staračkim domaćinstvima (Službene 
novine Grada Pazina broj 8/98.). 
 

Članak 25. 
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

(članci 18. do 24. ove Odluke) ne može ostvariti 
korisnik u smislu ove Odluke ako on ili član 
njegovog obiteljskog domaćinstva, pored stana 
kojeg koriste, imaju na području Republike 
Hrvatske u vlasništvu ili u suvlasništvu kuću za 
odmor, drugu kuću, drugi stan, nekretnine ili 
pokretnine veće vrijednosti, ako dio stana daje u 
podnajam, ako on ili članovi njegove obitelji stan 
ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za 
druge namjene (u cijelosti ili djelomice).  

 
Članak 26. 

 Pravo na izvanredne jednokratne pomoći 
mogu ostvariti korisnici za posebne socijalne 
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potrebe i programe, jednom u fiskalnoj godini, 
prema odluci Odbora za socijalnu skrb Općine 
Tinjan. 
 
 2.2. Pomoć i njega u kući 

 
Članak 27. 

 Pravo na pomoć i njegu u kući može 
ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili 
mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u 
zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i 
njega druge osobe, ako ispunjava jedan od 
slijedećih uvjeta: 
 1. ako ne može to pravo ostvariti na 
temelju rješenja Centra, 
 2. ako nema mogućnosti da pomoć i njegu 
osiguraju roditelj, bračni drug ili djeca, 
 3. ako nema mogućnosti da pomoć i njegu 
osigura na temelju ugovora o doživotnom 
uzdržavanju, 
 4. ako ispunjava socijalni uvjet iz čl. 9. ili 
uvjet prihoda iz čl. 10. 
 Pomoć i njega u kući može obuhvatiti: 
 a) organiziranje prehrane (nabava i 
dostava gotovih obroka u kuću, pomoć u 
pripremanju obroka, pranje posuđa i drugo), 
 b) obavljanje kućnih poslova 
(pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i 
slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, 
nabava lijekova i drugih potrepština), 
 c) održavanje osobne higijene (pomoć u 
oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju 
drugih higijenskih potreba), 
 d) zadovoljavanje ostalih svakodnevnih 
potreba. 
  

Pomoć i njegu u kući pruža ustanova 
socijalne skrbi, te druga ovlaštena pravna i fizička 
osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Općinom 
Tinjan. 
 
 2.3. Pomoć u plaćanju troškova prehrane  
 

Članak 28. 
Pomoć u plaćanju troškova prehrane u 

obliku jednog obroka dnevno (ručak) mogu 
ostvariti korisnici za koje je Odbor za socijalnu 
skrb Općine Tinjan utvrdio potrebu za tim 
oblikom pomoći. 

 Pripremu i posluživanje dnevnog obroka 
za korisnike  koji dobivaju takvu pomoć, obavlja 
fizička ili pravna osoba sa kojom je Općina Tinjan 
sklopila ugovor. 
 Pravo na prehranu u javnoj kuhinji može 
ostvariti osoba: 
 1. ako ispunjava socijalni uvjet ili ako živi 
u obitelji čije su materijalne i socijalne prilike 
posebno ugrožavajuće  (uvid iz socijalne 
anamneze),  
 2. ako je potpuna nesposobna za rad 
sukladno Zakonu, 
             3.ako je nezaposlena. 
  

Pravo na prehranu u javnoj kuhinji nema: 
1. radno sposobna osoba, koja ne prihvaća 

ponuđeni posao Zavoda za zapošljavanje, 
2. dijete koje ne pohađa obaveznu nastavu 

u osmogodišnjoj školi, 
3. dijete mlađe od 1 godine. 
 
O broju korisnika javne kuhinje u 

pojedinom mjesecu odlučuje Jedinstveni upravni 
odjel (dalje: Općinska uprava). 

 
2.4. Pomoć u plaćanju pogrebnih troškova 

 
Članak 29. 

Općina Tinjan snosit će pogrebne 
troškove za umrle osobe koje su ispunjavale uvjete 
iz članka 9. ili članka 10. ove Odluke. 
 Pod pojmom pogrebnih troškova 
podrazumijevaju se troškovi ukopa, lijesa te 
nadgrobnog obilježja i to na temelju narudžbe 
izdate od strane Općinske uprave ili na temelju 
ugovora sa izvršiteljem usluga. 
 Pod pojmom pomoći u plaćanju pogrebnih 
troškova podrazumijevaju se svi troškovi pogreba 
za umrle osobe bez poznatih srodnika ili skrbnika. 
 

2.5. Posebna zaštita sudionika 
narodnooslobodilačkog i domovinskog rata 
 

Članak 30. 
 Sudionicima Narodnooslobodilačkog rata 
koji su po propisima do stupanja na snagu ove 
Odluke ostvarivali pravo na posebnu zaštitu, 
osigurava se nastavak tog prava i to u visini koju 
utvrdi Općinsko Vijeće. 
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 Sudionici domovinskog rata stiču prava 
sukladno odredbama ove Odluke i imaju prednost 
u postupku rješavanja. 
 
3. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
GRAĐANA  
 

3.1. Pomoć za vanbolničko liječenje osoba 
sa psihofizičkim smetnjama  

 
 

Članak 31. 
Pomoć za vanbolničko liječenje osoba s 

psihofizičkim smetnjama ostvaruju  korisnici tog 
oblika liječenja, a prema popisu utvrđenom od 
nadležne zdravstvene ustanove ili nadležnog 
liječnika. 
 Pomoć se sastoji u plaćanju injekcije 
psihtropnog lijeka mjesečno, te usluge davanja 
injekcije, ako se lijek ne nalazi na listi plaćenih 
lijekova  HZZO. 
             

3.2. Pomoć za vanbolničko liječenje 
ovisnika o alkoholu i drogama 
 

Članak 32. 
Pomoć za vanbolničko liječenje ovisnika 

o alkoholu i o drogama korisnici s područja 
Općine Tinjan ostvaruju prema posebnom 
Programu Centra, Crvenog Križa Pazin i klubova 
liječenih alkoholičara Pazin. 
 Pravo na ovaj oblik pomoći može ostvariti 
korisnik koji zadovoljava: 
 a) socijalni uvjet iz članka 9. ove Odluke 
ili  
 b) uvjet prihoda iz članka 10. ove Odluke. 
 
4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE I UDRUGE 
 

Članak 33. 
 Iz sredstava Proračuna Općine Tinjan 
može se dati potpora za rad i ostvarivanje 
programa udruga i ustanova koje se bave pravom i 
zaštitom socijalno ugroženog stanovništva ili 
zaštitom socijalno i zdravstveno hendikepiranih 
osoba, potpora za rad udruga koje se bave 
ostvarivanjem prava i zaštitom hrvatskih vojnih 
invalida domovinskog rata, dragovoljaca 
domovinskog rata, antifašističkih boraca NOR-a, 
civilnih invalida rata i slično, te potpora za rad 

udruga umirovljenika, ako su programi i djelatnost 
tih udruga od interesa za Općinu Tinjan. 
 Visina potpore iz stavka 1. ovoga članka 
ovisi o mogućnostima Proračuna, o broju članova 
i o broju štićenika udruge, o programu i 
rezultatima rada udruge, te o mjeri u kojoj se 
program dotične udruge (su)financira iz drugih 
izvora. 
 Uz zahtjev za dodjelu financijske potpore, 
udruge iz stavka 1. ovoga članka obvezne su 
dostaviti izvještaj o radu za proteklu godinu, 
financijski izvještaj za proteklu godinu s prikazom 
svih izvora prihoda i svih izdataka te s prikazom 
načina utroška proračunskih sredstava, program 
rada i financijski plan za iduću godinu s prikazom 
prihoda i izdataka po izvorima i po namjenama. 
 Udrugama koje nisu registrirane u skladu 
s propisima te udrugama i ustanovama koje ne 
ispune uvjete iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, neće 
se odobriti potpora iz Proračuna Općine Tinjan. 
 

Članak 34. 
 Potpore iz članka 33. ove Odluke mogu 
se, pod uvjetima propisanim tim člankom, dati i 
udrugama, odnosno ustanovama, koje svoje 
programe i djelatnost obavljaju za područje 
Istarske županije i to ovisno o broju njihovih 
štićenika s područja Općine Tinjan, o 
mogućnostima Proračuna i ovisno o mjeri u kojoj 
ispunjavaju ostale uvjete iz toga članka. 
 
VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK  
 

Članak 35. 
 Postupak za ostvarivanje pomoći iz ove 
Odluke, ako ovom Odlukom nije drugačije 
određeno, pokreće se na zahtjev stranke, njezinog 
bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili 
udomitelja. 
 Iznimno, postupak iz stavka 1. ovoga 
članka može pokrenuti i Općinska uprava po 
službenoj dužnosti. 
 Ako ovom Odlukom nije drugačije 
određeno, te ako nije zaključen ugovor iz članka 3. 
stavka 2. ove Odluke, zahtjev iz stavka 1. ovoga 
članka podnosi se Općinskoj  upravi. 
 Postupak za rješavanje zahtjeva iz stavka 
1. ovoga članka je žuran.  
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Članak 36. 
 Uz  zahtjev za ostvarivanje pomoći iz ove 
Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je Općinskoj 
upravi dostaviti, odnosno predočiti odgovarajuće 
isprave te dokaze o opravdanosti i zasnovanosti 
zahtjeva na propisima. 
 Ako je to potrebno radi trajnijeg 
ostvarivanja pomoći iz ove Odluke, Općinska 
uprava može od stranke, odnosno od korisnika 
pomoći, zahtijevati da odgovarajuće isprave i 
dokaze za daljnje ostvarivanje pomoći dostavi i 
tijekom korištenja pomoći. 
 U rješavanju zahtjeva iz članka 35. ove 
Odluke, Općinska uprava može odlučiti da se 
posjetom obitelji korisnika, odnosno podnositelja 
zahtjeva, ili na drugi pogodan način, posebno 
ispitaju činjenice, okolnosti i uvjeti koji mogu 
utjecati na utvrđivanje prava na pomoć. 
  

Članak 37. 
 U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje 
pomoći iz ove Odluke, Općinska uprava  surađuje 
sa Centrom te s drugim pravnim osobama. 
 Pojedine pomoći iz ove Odluke mogu se 
ostvarivati isplatama dječjem vrtiću, osnovnoj 
školi, ili drugoj pravnoj osobi u ime i za račun 
korisnika pomoći. Takav će se način isplate urediti 
posebnim aktom između Općine Tinjan i davatelja 
usluge. 
 

Članak 38. 
 Ako ovom Odlukom nije drugačije 
propisano, o zahtjevu za ostvarivanje pomoći iz 
ove Odluke odlučuje Općinska uprava. 
 Ostvarivanje pomoći u smislu stavka 1 
ovoga članka počinje od dana određenog u toj 
odluci. 
 

Članak 39. 
 Tijekom ostvarivanja pomoći korisnik je 
dužan svakih šest (6) mjeseci Općinskoj upravi 
predočiti odgovarajuće dokaze o kojima ovisi 
daljnje ostvarivanje prava na pomoć. 
 Svojom odlukom iz članka 38. ove 
Odluke, Općinska uprava  može utvrditi i kraće 
rokove od onoga koji je određen stavkom 1. ovoga 
članka. 

Članak 40. 
U okviru svoga djelokruga Općinska 

uprava stalno prati izvršenje svojih odluka iz 

članka 38. ove Odluke i zaključaka Vijeća u vezi s 
ostvarivanjem pomoći iz ove Odluke, te postojanje 
uvjeta za njihovo daljnje ostvarivanje. 
 Ako se promijene okolnosti i uvjeti o 
kojima, prema ovoj Odluci, ovisi daljnje 
ostvarivanje pojedine pomoći, Općinska uprava će 
novom odlukom ukinuti ranije donesenu odluku ili 
donijeti novu. 
 Korisnik pomoći iz ove Odluke dužan je 
Općinskoj upravi prijaviti svaku promjenu 
činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na 
daljnje ostvarivanje stečene pomoći - u roku od 
osam (8) dana od dana nastanka ili saznanja za te 
promjene. 

 
Članak 41. 

 Svi oblici i iznosi pomoći koje korisnik u 
smislu ove Odluke ostvari u Centru ili u skladu s 
ovom Odlukom te putem humanitarnih udruga ili 
na druge načine,  upisuju se u odgovarajuću 
evidenciju koja se vodi u Općinskoj upravi. 
 

Članak 42. 
 Na mjestu gdje se primaju zahtjevi za 
ostvarivanje pomoći u vezi s ovom Odlukom, 
Općinska uprava osigurat će popis ili pregled 
dokumenata i isprava koje korisnik, za 
ostvarivanje pojedinog prava, mora priložiti 
zahtjevu.  

Članak 43. 
 Općinska uprava u suradnji s Odborom za 
socijalnu skrb Općine Tinjan, ima pravo i obvezu 
nadzirati da li se sredstva, odobrena korisniku 
pomoći sukladno ovoj Odluci, koriste u svrhu za 
koju su namijenjena. 
 Na zahtjev Općinske uprave korisnik 
pomoći dužan je tu službu pismeno izvijestiti o 
korištenju odobrenih sredstava. 
 

Članak 44. 
 Korisnik koji je ostvario neko pravo iz 
socijalne skrbi, propisano ovom Odlukom, dužan 
je nadoknaditi štetu ako je : 
 -na temelju neistinitih ili netočnih 
podataka za koje je on, ili njegov skrbnik, znao ili 
je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni, ili 
na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu 
ne pripada, 
 - ostvario pravo zbog toga što on ili 
njegov skrbnik nisu prijavili promjenu koja utiče 
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na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno 
njegov skrbnik znao ili je morao znati. 
 
VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 45. 
 Sredstva za ostvarivanje potreba utvrđenih 
ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu 
Općine Tinjan. 
 

Članak 46. 
 Općinska uprava dužana je dva (2) puta 
godišnje podnijeti izvješće o stanju socijalne skrbi 
na području Općine Tinjan. 
 

Članak 47. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (Službene 
novine Grada Pazina broj 17/99). 
 

Članak 48. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u Službenim novinama  Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, 
Karojba, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
Klasa:550-01/03-01/02 
Urbroj: 2163/04-02-02-3-03-1 
Tinjan, 23. siječnja 2003.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN 
 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Dano Červar, v.r. 
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Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), i članka 16. Statuta Općine Tinjan (Službene novine Grada Pazina broj 
23/01), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj 23. siječnja  2003. godine, donijelo je 
 

PROGRAM 
izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture 

za 2003. godinu 
 

Članak 1. 
 Programom izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su troškovi održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te način financiranja održavanja infrastrukture u 2003. godini. 
 

Članak 2. 
 U 2003. godini utvrđuje se financiranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture kako slijedi: 
 
 
Objekti i uređaji komunalne infrastrukture    Plan  2003 
 
1.  JAVNA RASVJETA (JR) 
1.1. Utrošak električne energije za JR     80.000,00 Kn 
1.2. Materijal za održavanje JR        3.000,00 Kn 
1.3. Održavanje JR       25.000,00 Kn 
1.4. Izgradnja JR       60.000,00 Kn 
1. UKUPNO                168.000,00 Kn  
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2. CESTE (NC) 
2.1. Materijal za održavanje NC      15.000,00 Kn 
2.2. Usluge održavanja NC      20.000,00 Kn 
2.3. Investiciono održavanje cesta               220.000,00 Kn 
2. UKUPNO                 255.000,00 Kn 
 
3.  GROBLJA 
3.1. Materijal za održavanje groblja       5.000,00 Kn 
3.2. Usluge održavanja groblja      25.000,00 Kn 
3.3. Kupnja zemljišta                175.000,00 Kn 
3.4. Izgradnja groblja                520.000,00 Kn 
3. UKUPNO                725.000,00 Kn 
 
4. SPOMENICI KULTURE 
4.1. Materijal        3.000,00 Kn 
4.2. Usluge održavanja       5.000,00 Kn 
4.3. Investiciono održavanje               10.000,00 Kn 
4. UKUPNO                18.000,00 Kn 
 
 
5. JAVNE POVRŠINE 
5.1. Materijal        5.000,00 Kn 
5.2. Usluge održavanja       5.000,00 Kn 
5. UKUPNO                 10.000,00 Kn 
 
6. ZGRADE 
6.1.Materijal                 20.000,00 Kn 
6.2. Usluge održavanja                20.000,00 Kn 
6.3. Investiciono održavanje               20.000,00 Kn 
6.  UKUPNO                60.000,00 Kn  
 
7. OSTALO 
7.1 Zaštita čovjekove okoline               10.000,00 Kn 
7.2. Vodoprivreda                60.000,00 Kn 
7.3. Deponija                  80.000,00 Kn 
7.4. Prostorni plan                45.000,00 Kn 
7.5. Rekonstrukcija vodovodne mreže            800.000,00 Kn 
7.6. Zona male privrede              100.000,00 Kn 
7.7. Ostalo - hitne intervencije 
           - materijal                  5.000,00 Kn 
       - usluge                10.000,00 Kn 
7.  UKUPNO           1.110.000,00 Kn 
SVEUKUPNO (1-7)           2.346.000,00 Kn 
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Članak 3. 
 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture financirati će se iz prikupljenih sredstava 
 - komunalne naknade    200.000,00 Kn 
 - kapitalne potpore iz žup. proračuna  300.000,00 Kn 
 - kapitalne potpore iz drž. proračuna  400.000,00 Kn 
 - sufinanciranje građana      60.000,00 Kn 
 - naknade za korištenje javnih povr.      5.000,00 Kn 
 - prihodi od vodoprivrede   460.000,00 Kn 
 - prodaje grobnih mjesta    300.000,00 Kn 
 - građ. zemljište - Špadići     80.000,00 Kn 
 - ostali prihoda iz proračuna     41.000,00 Kn 
 - kredit      500.000,00 Kn 
               SVEUKUPNO            2.346.000,00 Kn 
 

Članak 4. 
 Investiciono održavanje komunalne infrastrukture odnosi se na sljedeće projekte. 
 
 I. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE (JR) 
 
 Sredstva predviđena za izgradnju JR iznose  60.000,00 Kn.  
 Utrošak sredstava se planira za: 
 - JR Bratovići (obveza iz 2002.)   14.000,00 Kn 
 - JR Žužići      31.500,00 Kn 
 - JR Pinezići     14.500,00 Kn 
 Ukoliko se iznađu dodatna sredstva ili se odustane od izgradnje JR za neko od navedenih naselja tada 
će se planirati izgradnja JR u naselju Srbinjak. 
 
 II. NERAZVRSTANE CESTE (NC) 
  

Sredstva u iznosu od 220.000,00 Kn utrošiti će se na modernizaciju nerazvrstanih cesta 
 -NC Jurasi - obveza iz 2002.    60.000,00 Kn 
 -NC Milotići                           160.000,00 Kn 
 Ukoliko se iznađu dodatna sredstva ili se odustane od modernizacije NC za neko od navedenih 
naselja tada će se planirati  izgradnja NC na dionici Brinjani -Faturi. 
  

III. GROBLJA 
  

Sredstva u iznosu od 695.000,00 Kn, osiguravaju se od prodaje grobnih mjesta  (295.000,00), dijela 
kredita (400.000,00). 
 Utrošak sredstava: 
 - kupnja zemljišta Tinjan - cca 4000 m2                      130.000,00 Kn 
 - kupnja zemljišta Kringa – cca 1100 m2             45.000,00 Kn 
 - izgradnja kapele u Tinjanu                140.000,00 Kn 
 - izgradnja kapele u Kringi       80.000,00 Kn 
 - građevinski radovi na groblju u Tinjanu - priprema        300.000,00 Kn 
 
 IV. SPOMENICI KULTURE 
  

Sredstva u iznosu od 10.000,00 Kn planiraju se za utrošak na dobavu i ugradnju satnog mehanizma 
na zvonik crkve u KRINGI. 
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 V. ZGRADE 
  

Sredstva su planirana u iznosu od 20.000,00 Kn.  
 Utrošak sredstava se planira za 
 - uređenje prostora Općine Tinjan   15.000,00 Kn 
 - uređenje stolarije (škola Kringa)     5.000,00 Kn 
 
 VI. DEPONIJA 
  

Sredstva od 80.000,00 Kn planiraju se utrošiti za sufinanciranje otvaranja zajedničkog deponija sa 
Gradom Pazinom i Općinama,  na teritoriju Grada Pazina. 
 
 VII. VODOVODNA MREŽA 
  

Planirana sredstva od 800.000,00 Kn čine sredstva Državnog proračuna -Fonda za regionalni razvoj, 
Istarskog vodovoda (400.000,00 ).  
 Utrošak sredstava je planiran za rekonstrukciju vodovodne mreže u naselju Tinjan. 
 

Članak 5. 
 Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture realizirat će se prema potrebi na temelju 
posebnih odluka Općinskog vijeća i u skladu sa prihodima Proračuna Općine Tinjan. 
 

Članak 6. 
 Za ostvarenje ovog Programa nadležno je Općinsko vijeće Općine Tinjan, a provodi ga Jedinstveni 
upravni odjel Općine Tinjan. 
 U slučaju da je radove na komunalnoj infrastrukturi potrebno hitno izvršiti, radovi će se izvršiti po 
nalogu Jedinstvenog upravnog odjela čemu će taj Odjel, Općinskom vijeću podnijeti izvješće na prvoj idućoj 
sjednici Vijeća. 

Članak 7. 
 Načelnik Općine kao naredbodavatelj vrši raspored sredstava za tekuća održavanja, a Jedinstveni 
upravni odjel prati njihovo namjensko korištenje. 
 

Članak 8. 
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2003. godine. 
 
 
Klasa: 400-01/03-01/01 
Urbroj:2163/04-02-02-03-1 
Tinjan, 23. siječnja 2003. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN 

 
 

     Predsjednik 
Općinskog vijeća 

             Dano Červar, v.r. 



 
Strana 42 – Broj 2                            SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA                         3. veljače 2003. 
 
 

 

 
 14 
 
 Na temelju članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne (regionalne) samouprave (Narodne 
novine broj 117/93., 69/97., 33/00., 127/00., 73/00 i 59/01.) i članka 16. Statuta Općine Tinjan (Službene 
novine Grada Pazina broj 23/01), Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj dana 23. siječnja 2003. 
godine donijelo je 
 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju 

iz Proračuna Općine Tinjan za 2003. godinu 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Općine Tinjan 
za 2003. godinu utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa 
za Općinu Tinjan, a osobito. 
 - djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i 
kulturnog stvaralaštva; 
 - akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u 
kulturi; 
 - nakladnička djelatnost udruga i pojedinaca koja promiče kulturni život i interese Općine Tinjan. 
 

Članak 2. 
 Općina Tinjan iz Proračuna za 2003. godinu sufinancirati će sljedeće kulturne manifestacije 
 a) promociju zbornika radova posvećenih  
         100. godišnjici Hrvatske čitaonice Tinjan   5.000,00 Kn 
 b) smotra istarske narodne glazbe 
          centralne Istre               15.000,00 Kn 
 c) izdavanje zbornika radova 
         100 godina prve Hrvatske čitaonice u Tinjanu            70.000,00 Kn 
 

Članak 3. 
 U proračunu Općine Tinjan predviđaju se sredstva u iznosu od 6.000,00 Kn za Gradsku knjižnicu 
Pazin i iznos od 3.000,00 Kn za Osnovnu glazbenu školu Pazin. 
 

Članak 4. 
 Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Načelnik kao izvršavatelj Proračuna Općine Tinjan za 
2003. godinu, a Jedinstveni upravni odjel Općine Tinjan prati izvršenje i po potrebi podnosi izvješće 
Općinskom vijeću Općine Tinjan o ostvarenju ovog Programa. 
 

Članak 5. 
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan", a primjenjuje se od 
01.siječnja 2003. godine. 
 
Klasa:600-01/03-01/02             Predsjednik 
Urbroj:2163/04-02-02-03-1    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN              Općinskog vijeća 
Tinjan, 23. siječnja  2003.                    Dano Červar, v.r. 
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Temeljem čl.39. st. 2 Zakona o športu (Narodne novine broj 111/97), čl. 16. Statuta Općine Tinjan 
(Službene novine Grada Pazina broj 23/01) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj 23. siječnja 
2003. godine donosi 
 

PROGRAM 
javnih potreba u športu za 2003. 

 
Članak 1. 

 Programom javnih potreba u športu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i 
djelatnosti od općeg značaja za Općinu Tinjan, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Tinjan za 
2003. godinu. 
 Od općeg značaja za Općinu Tinjan su one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu koje se na 
području Općine Tinjan poduzimaju u svezi s: 
 - poticanjem i promicanjem športa, 
 - provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, 

- treningom, organizacijom i provođenjem sustava natjecanja, te općem i     
  posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša, 
- poticanjem rekreacijskih aktivnosti građana kao i drugim športskim  

aktivnostima koje su u službi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja     
psihofizičkih sposobnosti kod građana, 

 - brigom za športske objekte. 
 

Članak 2 
 Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad športskih klubova i 
njihovih udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se na službena natjecanja. 
 Športski klubovi i njihove udruge u sklopu svojih aktivnosti obuhvaćaju cjelokupno građanstvo radi 
provođenja rekreacijskih aktivnosti. 
 

Članak 3. 
 Za aktivnosti, poslove i djelatnosti iz članka 1. a kroz djelovanje sportskih klubova i njihovih udruga 
iz čl.2. ovog Programa, Općina Tinjan u proračunu za 2003. godinu osigurava  20.000,00 Kn koje će kao 
tekuće donacije rasporediti na sljedeći način: 
 1. Boćarskom klubu "Kringa"   5.500,00 Kn 
 2. Boćarskom klubu "Muntrilj"   4.000,00 Kn 
 3. Boćarskom klubu "Štandar"   4.000,00 Kn 
 4. Nogometnim klubovima Tinjan i Kringa 2.500,00 Kn 
 5. Košarkaškom klubu Tinjan   2.000,00Kn 
 6. Istarski Pljočkarski Savez   2.000,00 Kn 
 

Članak 4. 
 Općina Tinjan financirat će tijekom 2003. godine sljedeće poslove: 
 -poslove tekućeg održavanja igrališta za potrebe sportskih klubova i 
 -poslove dovršetka izgradnje sanitarnog čvora i svlačionice za potrebe sportskih klubova u Tinjanu. 
 

Članak 5. 
 Osim sredstava iz članaka 3. i 4. Općina Tinjan u Proračunu za 2003 osigurava i sredstva od 
50.000,00 Kn za uređenje sportskog malonogometnog terena u Kringi. 
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Članak 6. 
 Načelnik Općine vrši raspored sredstava iz članka 3. Programa temeljem zahtjeva pojedinog kluba 
putem Sportskog društva Tinjan ili na drugi način te prati njihovo namjensko korištenje. Jedinstveni upravni 
odjel Općine Tinjan sastavlja izvješće o ostvarenju programa i podnosi ga po potrebi Općinskom vijeću. 
 Sredstva utvrđena ovim Programom izdvojiti će se zavisno o ostvarenju Proračuna. 
 

Članak 7. 
 Sredstva iz ovog Programa koristit će se za potrebe troškova održavanja sportskih susreta, nabavu 
opreme, troškove zakupa dvorana, naknade sucima i druge materijalne troškove. 
 

Članak 8. 
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan,  stupa na snagu danom 
donošenja a primjenjuje se od 01.siječnja 2003. godine.  
 
 
Klasa:400-01/03-01/03 
Urbroj:2163/04-02-02-03-1 
Tinjan, 23. siječnja 2003. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN 
 

 
     Predsjednik 
Općinskog vijeća 
 Dano Červar, v.r.  

 
 
 
 


