
Na temelju članka 33. Statuta Općine Tinjan(“Službene novine Općine Tinjan'' broj 04/17), 
članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), ) te 
članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće 
dobro na području Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' broj 03/16), a na 
prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, Načelnik Općine Tinjan 10. lipnja 2022. godine donosi  
 

 
ODLUKU 

 
 

o dodjeli sredstava udrugama koje  se financiraju iz Proračuna Općine Tinjan u 2022. 
godini 

 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava kojim se iz Proračuna Općine Tinjan u 2022. 
godini financiraju programi, projekti i manifestacije udrugama koje su se prijavile na Javni 
natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na 
području Općine Tinjan za 2022. godinu, objavljen 28.02.2022. godine te prošle postupak 
formalne provjere i ocjenjivanja. 
 

Članak 2. 
U 2022. godini će se iz proračuna Općine Tinjan financirati programi, projekti i manifestacije 
slijedećih organizacije civilnog društva: 
 

 KULTURA 
IZNOS 

FINANCIRANJA 

 1. 2. 

1. Udruga Kumpanija Kosirići Tinjan 20.000 

2. Klub studenata ''Istarski klub Rijeka'' 2.000 

3. Udruga Forma 2.000 

 
 

SPORTI I REKREACIJA 
 

 

1. Karate klub Tinjan 20.000 

2. Boćarski klub Štandar Muntrilj 20.000 

3. Košarkaški klub Pazin 15.000 

4. NK Pazinka Pazin 5.500 

5. Odbojkaški klub Sveti Lovreč 3.500 

6. Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske Županije 2.000 

7. Sportska udruga slijepih „Učka“ 2.000 

 
 

SOCIJALNE POTREBE 
 

 

1. Udruga slijepih Istarske županije 2.000 

2. Udruga umirovljenika pazinštine 2.000 

3. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u 
psihofizičkom razvoju Istarske županije 

2.000 

4. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin 2.000 

 



 
Članak 3. 

Sa udrugama iz člana 2. ove Odluke, Općina će potpisati ugovor o financiranju 
programa/projekta/manifestacija, najkasnije 30 dana od dana donošenja iste.  
 

Članak 4. 
Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti 
trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti 
provedbu odobrenih i financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o 
udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i 
računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, pravilniku o financiranju programa, projekata 
i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Tinjan i drugim pozitivnim 
propisima.  
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama i na 
web stranici Općine Tinjan.  
 
Klasa: 402-01/22-01/01 
Urbroj: 2163-37-01/01-22-22 
Tinjan, 10. lipnja 2022. 

 
        OPĆINA TINJAN  
               Načelnik 
         Goran Hrvatin v.r. 

 


