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I. Općinsko vijeće
10.
Na temelju članka 20. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst, 3/20,
3/21, 2/22), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine, donijelo je
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA RAZVOJA OPĆINE TINJAN
ZA RAZDOBLJE 2021.- 2027. GODINE

Članak 1.
Donosi se Plan razvoja Općine Tinjan za razdoblje 2021. -2027.godine.
Plan razvoja Općine Tinjan za razdoblje 2021. -2027.godine sastavni je dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA: 302/01-20-01/3
URBROJ: 2163-37-02-02-22-5
Tinjan, 28.03.2022.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Antolović v.r.

11.
Na temelju provedenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Tinjan KLASA: 943-01/2101/4, URBROJ:2163-37-01-01-22-5, Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tinjan (Službene novine
Općine Tinjan 11/17) i članka 20. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17, 03/20, 3/21,
2/22) Općinsko vijeće Općine Tinjan dana 28.03.2022.godine donosi slijedeću
ODLUKU
o prodaji nekretnine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Tinjan k.č.465/1 k.o. Tinjan, površine
1175 m2, u naravi vrt, ponuditelju Deanu Mendikoviću, iz Tinjana, Peljaki 82, OIB:94820022724, za ponuđenu
cijenu od 134.542,00 kn.
Članak 2.
Ponuditelj iz članka 1. ove Odluke obvezuju se zaključiti sa Općinom Tinjan ugovor o kupoprodaji nekretnine
sukladno članku 1. ove Odluke u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o ovoj Odluci.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Tinjan na zaključenje ugovora iz članka 2. ove Odluke.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 943-01/21-01/4
URBROJ:2163-37-02-02-22-9
Tinjan, 28. ožujka 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Antolović v.r.

12.
Na temelju članka 65. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'' broj 20/18, 115/18 i
98/19), članka 5. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta i zakup za
ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (''Narodne novine'' broj 92/18) te članka 20. Statuta Općine Tinjan
(''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst, 3/20, 3/21) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici
održanoj dana 28.03.2022.godine, donijelo je
ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE TINJAN
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za područje Općine Tinjan.
Povjerenstvo čini pet članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva
predstavnika Općinskog vijeća Općine Tinjan.
Članak 2.
U Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Tinjan (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje se:
1.
2.
3.
4.
5.

Milorad Milanović, predstavnik geodetske struke,
Mladen Milohanić, predstavnik agronomske struke,
Jasmina Cvitan Lakača predstavnik pravne struke,
Ivan Mofardin, vijećnik Općinskog vijeća,
Igor Antolović, vijećnik Općinskog vijeća.

Članak 3.
Povjerenstvo je dužno provesti javno otvaranje ponuda dostavljenih na javnom natječaju za prodaju i
sastaviti zapisnik.
Članak 4.
Povjerenstvo je dužno izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za prodaju u roku od
60 dana od isteka roka za dostavu ponude.

63

„Službene novine Općine Tinjan“

Broj 4/2022

Članak 5.
Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Tinjan Odluku o izboru najpovoljnije ponude za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Članak 6.
Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća Općine Tinjan, traje do
isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Tinjan.
Članak 7.
Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezanih za provedbu postupaka javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i sve ostale poslove, obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Tinjan.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Tinjan“.
KLASA: 945-01/22-01/01
URBROJ: 2163-037-02-02-22-2
Tinjan, 28.03.2022.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Antolović v.r.

13.
Na temelju članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'' broj 20/18, 115/18 i
98/19), članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i
zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (''Narodne novine“ br. 47/19) te članka 20. Statuta Općine
Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst, 3/20, 3/21) Općinsko vijeće Općine Tinjan na
sjednici održanoj dana 28.03.2022.godine, donijelo je
ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE TINJAN
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za područje Općine Tinjan.
Povjerenstvo čini pet članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva
predstavnika Općinskog vijeća Općine Tinjan.
Članak 2.
U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Tinjan (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje se:
1. Milorad Milanović, predstavnik geodetske struke,
2. Mladen Milohanić, predstavnik agronomske struke,
3. Jasmina Cvitan Lakača predstavnik pravne struke,
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4. Ivan Mofardin, vijećnik Općinskog vijeća,
5. Igor Antolović, vijećnik Općinskog vijeća.
Članak 3.
Povjerenstvo je dužno provesti javno otvaranje ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup i
sastaviti zapisnik.
Članak 4.
Povjerenstvo je dužno izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku od 60
dana od isteka roka za dostavu ponude.
Članak 5.
Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Tinjan Odluku o izboru najpovoljnije ponude za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Članak 6.
Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća Općine Tinjan, traje do
isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Tinjan.
Članak 7.
Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezanih za provedbu postupaka javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i sve ostale poslove, obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Tinjan.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Tinjan“.
KLASA: 945-01/22-01/02
URBROJ: 2163-037-02-02-22-2
Tinjan, 28.03.2022.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Antolović v.r.

14.
Na temelju članka 39. i 60. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'' broj 20/18,
115/18 i 98/19) te članka 20. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst,
3/20, 3/21) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana 28.03.2022.godine, donijelo je
ODLUKA
o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Tinjan
Članak 1.
Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Tinjan (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje ima tri člana:
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1. Milorad Milanović, predstavnik geodetske struke,
2. Mladen Milohanić, predstavnik agronomske struke,
3. Jasmina Cvitan Lakača predstavnik pravne struke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA: 945-01/22-01/02
URBROJ: 2163-037-02-02-22-3
Tinjan, 28.03.2022.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Antolović v.r.

15.
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i
98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' broj 4/21) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo
suglasnost KLASA: 945-01/18-01/621, URBROJ: 525-07/0189-21-6 od 28.svibnja 2021.godine i članaka 20.
Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17, 3/20, 3/21, 2/22) Općinsko vijeće Općine
Tinjan na sjednici održanoj 28.03.2022.godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Tinjan

I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Tinjan
u katastarskim općinama: Beram, Tinjan, Kringa, Muntrilj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tinjan predviđeno za zakup ili je predviđeno
za povrat ili ostale namjene.
Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u
tablici 1., a koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
II.
Poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Tinajn predviđeno za povrat ili ostale namjene, daje se u zakup na rok do 5 godina, s
mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do
privođenja tog zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.
Na rok do 5 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u
tablici 2., a koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
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III.
Općinsko vijeće Općine Tinjan provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
IV.
Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja
djelatnosti akvakulture ("Narodne novine", broj 89/18).
V.
Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 20 ha, a uključuje površine državnoga
poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu
Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19).
VI.
Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Tinjan www.tinjan.hr u
trajanju od 30 dana.
Pisane ponude se dostavljaju Općini Tinjan u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj
stranici Općine Tinjan.
VII.
Popis čestica za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tinjan
nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
VIII.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Tinjan na prijedlog Povjerenstva za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Tinjan.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Istarskoj županiji i na suglasnost
Ministarstvu poljoprivrede.
IX.
Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Tinjan.
X.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA:945-01/22-01/02
URBROJ:2163-37-02-02-22-1
Tinjan, 28.03.2022.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Antolović v.r.
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16.
Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18 i 98/19), Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tinjan (''Službene
novine Općine Tinjan'' broj 4/21) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost KLASA: 945-01/1801/621, URBROJ: 525-07/0189-21-6 od 28.svibnja 2021.godine i članaka 20. Statuta Općine Tinjan (''Službene
novine Općine Tinjan'' 04/17, 3/20, 3/21, 2/22) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana
28.03.2022. godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Tinjan
I.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Tinjan u katastarskim općinama Beram, Kringa i Tinjan, koje je Programom raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tinjan predviđeno za
prodaju.
II.
Općinsko vijeće Općine Tinjan provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
III.
Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju podataka iz Evidencije prometa nekretnina Porezne
uprave, Ispostave Pazin o prosječnoj tržišnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u katastarskim općinama na
području Općine Tinjan.
IV.
Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Tinjan www.tinjan.hr u
trajanju od 30 dana.
Pisane ponude se dostavljaju Općini Tinjan u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj
stranici Općine Tinjan.
VI.
Popis čestica za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tinjan
nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
VII.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Tinjan na prijedlog Povjerenstva za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Tinjan.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Istarskoj županiji i na suglasnost
Ministarstvu poljoprivrede.
VIII.
Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za prodaju obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Tinjan.
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IX.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA:945-01/22-01/01
URBROJ:2163-37-02-02-22-1
Tinjan, 28.03.2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Antolović

17.
Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i
127/19), članka 7. I 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07,
94/13. i 98/19) i članka 20.Statuta Općine (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst, 3/20,
3/21, 2/22) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj 28.03.2022. donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića Središnje Istre Tinjan

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom Općina Tinjan, Tinjan 2, 52444 Tinjan, OIB: 44827511522 zajedno s Općinom
Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje, OIB: 76990583198 ; Općinom Gračišće, Loža1, 52403 Gračišće,
OIB:54846336787; Općinom Karojba, Karojba 1, 52423 Karojba, OIB: 83507857596; Općinom Lupoglav,
Lupoglav 17, 52426 Lupoglav 52610588846; Općinom Motovun, Motovun Trg Andrea Antico 1, 52424
Motovun, OIB: 40892183385 , Općinom Sveti Petar u Šumi, Sv.Petar u Šumi 6, 52404 Sv.Petar u Šumi, OIB:
95418771492 zajednički s jednakim osnivačkim udjelima osnivaju javnu ustanovu – Dječji vrtić Središnje Istre
sa sjedištem u Tinjanu, adresa Tinjan 7D (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
Na temelju ove odluke općinski će načelnici potpisati Ugovor o osnivanju ustanove.
Članak 2.
Naziv Dječjeg vrtića je: Dječji vrtić Središnje Istre Tinjan.
Sjedište Dječjeg vrtića je u Tinjanu, na adresi Tinjan7D, a o promjenama naziva i sjedišta Dječjeg
vrtića odlučuju osnivači.
Svoju djelatnost Dječji vrtić Središnje Istre ostvaruje u matičnom Dječjem vrtiću u Tinjanu, Tinjan 7d i
u područnim odjelima u:
1. Područni odjel u Cerovlju, Pazinski Novaki 1.
2. Područni odjel u Gračišću, Gračišće 78K
3. Područni odjel u Karojbi, Karojba 35/B
4. Područni odjel u Lupoglavu, Lupoglav 5,
5. Područni odjel u Motovunu, Borgo 26,
6. Područni odjel u Svetom Petru u Šumi, Plac 10.
Područni odjeli u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu i Svetom Petru u Šumi posluju i
obavljaju svoju djelatnost pod nazivom Dječji vrtić Središnje Istre Tinjan i nemaju pravnu osobnost.
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Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova.

II. DJELATNOST
Članak 3.
Djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi.
Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu
školu.
Članak 4.
U Dječjem vrtiću ostvarivat će se sljedeći programi:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i
sposobnostima,
- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
- programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
- programi predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi posebni programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskog sadržaja,
- drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

III. UPRAVLJANJE
Članak 5.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana.
Osnivači imenuju tri člana Upravnog vijeća natpolovičnom većinom izvršnih tijela svih
osnivača, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluge, a jednog člana bira se tajnim
glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
Članak 6.
Način izbora odnosno imenovanja, način rada i donošenja odluka iz nadležnosti Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića propisat će se Statutom.
Članak 7.
Prava i obveze Upravnog vijeća utvrđene su zakonom i statutom.

-

Članak 8.
Ravnatelj Dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.
Uz poslove utvrđene zakonom o ustanovama ravnatelj:
predlaže godišnji plan i program rada,
brine se za provođenje odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivaju i statutom.

Članak 9.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće u skladu sa zakonom i
statutom.
Ravnatelja imenuju i razrješavaju Osnivači natpolovičnom većinom na prijedlog Upravnog vijeća.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili
stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
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Ravnatelj se imenuje na 4 godine, ako zakonom nije drugačije određeno.
Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Članak 10.
Do imenovanja članova Upravnog vijeća i izbora ravnatelja, Dječjim vrtićem upravlja i rukovodi
privremeni ravnatelj, kojeg imenuju osnivači.
Ovlašćuje se načelnik Općine Tinjan za imenovanje privremenog ravnatelja.
Privremeni ravnatelj:
-obavlja pripreme za početak obavljanja djelatnosti ustanove, posebno pribavljanje potrebne dozvole za
početak rada,
- podnošenja prijave za upis Dječjeg vrtića u sudski registar ustanova,
- pribavljanje suglasnosti na program rada, provedba postupaka za zapošljavanje potrebnog broja odgojitelja
i ostalih zaposlenika,
- upravlja Dječjim vrtićem do imenovanja ravnatelja,
- zastupa i predstavlja Dječji vrtić,
- pokreće postupak za imenovanje članova Upravnog vijeća,
- obavlja postupak za imenovanje članova Upravnog vijeća,
-predlaže tekst statuta Dječjeg vrtića.
Članak 11.
Stručno tijelo u Dječjem vrtiću je odgojiteljsko vijeće koje čine svi odgojitelji, stručni suradnici i
zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće uz poslove za koje je ovlašteno zakonom, obavlja sljedeće:
-brine o uspješnom ostvarivanju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
- sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma, te prati njihovo ostvarivanje,
-raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada s djecom, s njihovim roditeljima i s njihovim socijalnim
okruženjem, -potiče i promiče stručni rad odgojno-obrazovnih radnika Vrtića,
-daje ravnatelju i Upravnom vijeću prijedloge u vezi s organizacijom rada i uvjetima za razvitak djelatnosti,
-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donesenih na temelju zakona, ovog Statuta i općih
akata Vrtića.
Djelokrug rada odgojiteljskog vijeća pobliže se utvrđuje statutom.

IV. STRUČNI SURADNICI
Članak 12.
U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoj i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o
djeci rade slijedeći odgojno- obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i
stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila) te viša medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.
Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i drugi radnici koje
obavljaju Upravno-pravne, administrativne, računovodstvene, te poslove prehrane, održavanja čistoće,
održavanja, grijanja prostora, prijevoza, nabave roba i usluga i drugo.
U dječjem vrtiću mogu biti zaposleni stručni djelatnici u posebnim kraćim programima.
Odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati propisanu vrstu i razinu obrazovanja,
osposobljenosti te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.
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V. OPĆI AKTI
Članak 13.
Akti Dječjeg vrtića su:
- Statut Dječjeg vrtića,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića,
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
- Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća,
- Drugi opći akti u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i statutom.
Članak 14.
Statutom Dječjeg vrtića se pobliže utvrđuje se ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela,
vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, javnost
radova, te se uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje
ustrojstvo, te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe.
Druge opće akte donosi Upravno vijeće u skladu sa statutom, ako zakonom ili statutom nije
propisano da ih donosi ravnatelj.

VI. FINANCIRANJE I IMOVINA

-

Članak 15.
Za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića će se osigurati sredstvima:
od osnivača,
od roditelja djece korisnika usluga Dječjeg vrtića,
iz ostalih izvora propisanih zakonom.

-

Članak 16.
Osnivači se obvezuju dječjem vrtiću osigurati sredstva za:
materijalne uvjete rada – energiju i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme,
nabavu namještaja, opreme i sitnog inventara potrebnog za obavljanje djelatnosti,
bruto plaće, naknade i materijalna prava radnika.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osnivači će osigurati u proračunu općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Motovun, Lupoglav, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.
Osnivači će svake godine prije početka pedagoške godine potpisati međusobni Sporazum o financiranju,
kojim će urediti uvjete, opseg, način i rokove za (su)financiranje djelatnosti i programa Dječjeg vrtića i
područnih odjela u njegovu sastavu, sukladno udjelima koji će se formirati na broju djece, broju odgojnih
skupina i broju zaposlenih, na osnovu čega će se formirati udjeli u sufinanciranju zajedničkog kadra.
Osnivači se obvezuju u svojim proračunima osigurati sredstva za osnivanje vrtića (trošak osnivanja, rad
privremenog ravnatelja i drugi troškovi) u istim udjelima.
Sredstva za početak rada Dječjeg vrtića osigurat će se u proračunu općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Motovun, Lupoglav, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, svatko za vrtić na svom području.
Članak 17.
Osnivači osiguravaju potreban prostor za obavljanje predškolske djelatnosti, opremu i didaktička
sredstva potrebna za ostvarivanje programa Dječjeg vrtića u skladu s pedagoškim standardima predškolskog
odgoja i obrazovanja.
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Članak 18.
Dječji vrtić osniva se kao ustanova i nema za cilj stjecanje dobiti, već obavljanje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja.
Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta dobit će se isključivo upotrijebiti za
razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića.
Članak 19.
Dječji vrtić odgovara za nastale obaveze cijelom svojom imovinom.
Osnivači Dječjeg vrtića solidarno i neograničeno odgovaraju za obveze Dječjeg vrtića.

VII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DJEČJEG VRTIĆA
Članak 20.
Dječji vrtić je javna ustanova za provođenje organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom
rane i predškolske dobi koja se osniva na neodređeno vrijeme.
Članak 21.
Radnike potrebne za realizaciju plana odgojno obrazovnog rada ustanove prema utvrđenim
potrebama zaposlit će Dječji vrtić.
Potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika potrebnih za provođenje programa
Dječjeg vrtića, osigurat će se u skladu s mjerilima utvrđenim Državnim pedagoškim standardom predškolskog
odgoja i obrazovanja.
Članak 22.
Osnivači Dječjeg vrtića se obvezuju:
- redovito osiguravati i doznačavati sredstva za koja se obvezao,
- dječjem vrtiću pružiti stručnu, financijsku i drugu potrebnu pomoć,
- za potrebe Dječjeg vrtića obavljati i druge dogovorene poslove.
Članak 23.
-

Dječji vrtić kao ustanova dužan je:
redovito obavljati djelatnosti za koje je osnovan,
u pravilu dva puta godišnje izvješćivati osnivače o radu i poslovanju Dječjeg vrtića.

Članak 24.
Nadzor nad provođenje programa rada Dječjeg vrtića provode nadležna ministarstva s odobrenim
zakonima, ako nije određeno da nadzor obavlja drugo tijelo državne uprave.
Članak 25.
Dječji vrtić dužan je pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti za koju
je osnovan, na način određen statutom Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovoj Odluci.
Dječji vrtić ne može bez pisane suglasnosti osnivača ustanove, odnosno tijela kojeg je on odredio,
steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 30.000,00 kuna bez PDV-a.
Suglasnost iz stavka 2. ovog članka daje izvršno tijelo za vrtić na svom području.

VIII. PRESTANAK RADA DJEČJEG VRTIĆA
Članak 26.
Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na način propisa Zakonom o ustanovama i
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.
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IX. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 27.
Upravno vijeće donijet će Statut u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o upisu Dječjeg vrtića
u sudski registar.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA:601-01/22-01/03
URBROJ:2163-37-02-02-22-1
Tinjan, 28.03.2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Antolović v.r.

18.
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,118/18,31/20
i20/21.) i članka 20. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst, 3/20,
3/21, 2/22) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana 24.03.2022. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Tinjan za 2021. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Tinjan prihvaća Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za
2021. godinu.
Članak 2.
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za 2021. godinu čini sastavni dio ovog
Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenim novinama Općine Tinjan''.
KLASA: 810-01/21-01/6
URBROJ: 2163-37-02-02-22-8
Tinjan, 24.03.2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Antolović v.r.
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19.
Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
82/15,118/18,31/20,20/21) i članka 20. Statuta Općine Tinjan Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan''
04/17-pročišćeni tekst, 3/20, 3/21, 2/22) Općinsko Vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj dana
24.03.2022.godine, usvaja

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE TINJAN
ZA 2022. GODINU
1. UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15,118/18,31/20,20/21 - u daljnjem tekstu:
Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske,
organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i načina povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite
i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za 2022. godinu sadrži pravac razvoja
civilne zaštite s planovima njihove realizacije kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvojne vizije sa
konačnim ciljevima.
Da bi ovaj plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima financijskih
sredstava u Proračunu Općine Tinjan koja će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite za
promatrano razdoblje.
2. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE
Općina Tinjan sukladno važećim propisima, kontinuirano će razvijati sustav civilne zaštite i povezivati
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti od nastanka posljedica velike
nesreće i katastrofe te njihovog ublažavanja.
Cilj svakog razvojnog planiranja je integriranje političkih, ekonomskih, sigurnosnih, infrastrukturnih,
socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja ugroza i vjerojatnosti od bilo kojeg
rizika.
Plan razvoja civilne zaštite treba krenuti od postojeće situacije i ključnih problema gdje se nužno trebaju
prepoznati i budući ciljevi razvoja povezujući sadašnjost i budućnost kao ostvarivanje željenog cilja.
Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za 2021. godinu, te Smjernica
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan, donosi se godišnji plan aktivnosti za
2022. godinu:
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1. Općinsko vijeće donosi:
a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu
b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022.g. s trogodišnjim financijama

2. Načelnik donosi:
a. Plan vježbi civilne zaštite
b. plan operativne provedbe programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH za područje Općine Tinjan za 2022.g.
c. ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća
d. ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite

3.

Stožer civilne zaštite Općine Tinjan
a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi
b. edukacija članova o sustavu Civilne zaštite
c. pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja
d. aktivnosti oko pandemije COVID 19

4. Javna vatrogasna postrojba Pazin
a. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,
intervencije, održavanje voznog parka i opreme)
b. sudjelovati u obučavanju i organizaciji vježbi svih vatrogasnih organizacija na razini PVZ
Pazin.
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tinjan
a. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,
intervencije, održavanje voznog parka i opreme)
6.

Gradsko društvo crvenog križa Pazin
a. vrši pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i drugim
izvanrednim stanjima na području Istarske županije i Općine Tinjan
b. vrši edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa
c. vrši unapređenje razvoja i koordinaciju rada društava Crvenog križa
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d. pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja .
7. Povjerenici civilne zaštite
a. osposobljavanje ( ako bude provedeno na razini Županije)
b. opremanje osobnom opremom

8. Edukacije djece u osnovnoj školi i vrtiću
- vježba evakuacije
9. Hrvatska Gorska služba spašavanja, Stanica Istra
a. djeluje na području cijele Istarske županije u cilju rješavanja javnih potreba
njenih građana,
b. HGSS, stanica Istra u sklopu redovne djelatnosti samostalno provodi obuku svojih
pripadnika sukladno programu obuke HGSS.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TINJAN

R.Br.

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
u 2022. god.

PLANIRANO
za 2023. god.

PLANIRANO
za 2024. god.

1.

OPERATIVNE SNAGE

1. 1.

Stožer civilne zaštite

1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Priprema i provedba edukacije
Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva
Javna vatrogasna postrojba Pazin
DVD Tinjan
Povjerenici civilne zaštite – opremanje i
uvježbavanje

100.000,00
10.000,00

100.000,00
10.000,00

100.000,00
10.000,00

UKUPNO

110.000,00

110.000,00

110.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

1.3.

2.
2.1.
2.2.

HGSS Stanica Istra
Gradski Crveni križ Pazin
UDRUGE GRAĐANA:
(planinari, kinolozi, radioamateri, aero
klubovi i dr.)
UKUPNO
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3.
3.1.

OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE
ZAŠTITE
Izrada zakonskih dokumenataProcjena rizika i Plana djelovanja
UKUPNO

4.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE U
SUSTAVU CZ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
REDOVITA DJELATNOST:Hitna pomoć,
javno zdravstvo, socijalna služba,
veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita
okoliša, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture (vodovod,
kanalizacija, čistoća, groblja, i drugo) kao i
pravne osobe koje se bave građevinskom,
prijevozničkom, turističkom i drugim
djelatnostima od interesa za sustav civilne
zaštite.

4.1.

HMP Pazin

18.045,00

18.045,00

18.045,00

UKUPNO

18.045,00

18.045,00

18.045,00

SVEUKUPNO ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE

166.045,00

166.045,00

166.045,00

KLASA: 810-01/21-01/6
URBROJ: 2163-37-02-02-22-9
Tinjan, 28.03.2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Antolović v.r.
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II. Općinski načelnik
3.
Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine''
28/10) i članka 33. Statuta Općine Tinjan Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' broj 04/17-pročišćeni
tekst, 3/20, 3/21), Općinski načelnik donosi
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tinjan
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' broj 7/13, 3/22) u članku 2. umjesto brojke 3.200,00'' treba
stajati brojka ''3.400,00''
Članak 2.
Ostale odredbe ostaju neizmijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Općine Tinjan'', a
primjenjuje se za obračun plaće za mjesec travanj 2022.godine nadalje.
Klasa: 120-01/22-01/02
Urbroj: 2163-37-01/01-22-2
Tinjan, 22.03.2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Hrvatin v.r.

4.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' broj 04/17-pročišćeni tekst,
3/20, 3/21), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o naknadi za topli obrok
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tinjan i
zaposlenika trgovačkog društva TKM d.o.o. na naknadu za topli obrok u visini od 416,00 kn mjesečno.
Članak 2.
Naknada iz članka 1. ove Odluke isplaćivati će se mjesečno zajedno sa isplatom plaće.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Općine Tinjan'', a
primjenjuje se počev od mjeseca travanja 2022.godine nadalje.
KLASA: 120-01/22-01/03
URBROJ: 2163-37-01/01-22-1
Tinjan, 22.03.2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Hrvatin v.r.

5.
Na temelju članka 173., stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)i članka 33.
Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst, 3/20, 3/21, 2/22) Općinski
načelnik Općine Tinjan dana 16.03.2022.godine donosi sljedeće
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tinjan za razdoblje 2017 – 2022
za 2021. godinu
1. OPĆI PODACI

Naziv JLS
Površina JLS
Broj stanovnika
Naziv davatelja javne usluge
prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada
koje djeluje na području JLS

OPĆINA TINJAN
54 km 2
1684
Usluga d.o.o. Pazin

Općina Tinjan smještena je u zapadnom djelu središnje Istre, a nastala je novim teritorijalnim ustrojstvom
Republike Hrvatske cijepanjem bivše općine Pazin. Graniči s Gradom Pazinom i Porečom te Općinama
Sv.Petar u Šumi, Žminj, Kanfanar, Lovreč, Višnjan, Karojba, sve u sklopu Istarske županije. U sastavu Općine
nalazi se 8 naselja- Brčići, Brečevići, Kringa, Jakovici, Muntrilj, Radetići, Tinjan i Žužići, te 62 podnaselja.
2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE TINJAN
U važećem Prostornom planu uređenja Općine Tinjan (''Službene novine Grada Pazina'' broj 08/04,
''Službene novine Općine Tinjan'' broj 09/11, 01/16, 01/16, 09/20) tekstualno su određene lokacije
reciklažnih dvorište te su i grafički prikazane. Postoje tri lokacije smještaja reciklažnog dvorišta i to:
1. Lokacija Tinjan parkiralište kraj groblja – za izgradnju fiksnog reciklažnog dvorišta odnosno za smještaj
mobilnog reciklažnog dvorišta
2. Lokacija Kringa parkiralište kraj igrališta – za smještaj mobilnog reciklažnog dvorišta
3. Lokacija Muntrilj parkiralište kraj groblja – za smještaj mobilnog reciklažnog dvorišta.
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Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojeno
prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada obavlja se na cijelom području Općine Tinjan, u svim naseljima od strane
trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin.
Na cjelokupnom području Općine Tinjan prema zadnjem popisu iz 2021.godine živi 1728 stanovnika, s time
da povrh toga ima i stanovnika sa povremenim boravkom, a dolaze i turisti , što dodatno opterećuje sustav
zbrinjavanja otpada. Prikupljanje i odvoz otpada redovno se provodi jedanput tjedno u svim naseljima, a
tijekom ljetnih mjeseci i dva puta tjedno ovisno o potrebi pojedinog naselja.
3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE TINJAN
Plan gospodarenja otpadom Općine Tinjan za razdoblje 2017 – 2022 objavljen je ''Službenim novinama
Općine Tinjan'' broj 7/17 dana 14.07.2017. godine.
Prethodna suglasnost Istarske županije Upravnog odjela za održivi razvoj na Plan gospodarenja otpadom
dana je 09.06.2017. godine.
Ciljevi iz PGO
1. Unaprijediti sustav gospodarenja
komunalnim otpadom
2.Unaprijediti sustav gospodarenja
posebnim kategorijama otpada
3.Kontinuirano provoditi izobraznoinformativne aktivnost
4.Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem
otpadom
Mjere iz PGO
1.Edukacija stanovništva
2.Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada
3. Plan sprječavanja nastanka otpada
4.Nabava opreme i vozila za odvojeno
prikupljanje otpada
5.Reciklažno dvorište i mobilno reciklažno
dvorište
6. Uspostava komunalnog redarstva
7.Vođenje detaljne evidencije o vrstama i
Količinama odvojeno prikupljenog
Komunalnog otpada
8.Uspostava odvojenog sakupljanja otpada
principom „od vrata do vrata“

4. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM
Građevine za gospodarenje otpadom:
Vrsta građevine Naziv lokacije
za GO
Reciklažno
dvorište

Jelenčići, Pazin

k.č./k.o.

Planirana
(prostornim
planom JLS)
Grad Pazin

Izgrađena

sanirana

da
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Reciklažno
Lakota, Pazin
dvorište
za
građevinski otpad

Grad Pazin

da

Zajedničko reciklažno dvorište za područje Grada Pazina i općina pazinštine nalazi se u sklopu pretovarne
stanice Jelenčići (bivše odlagalište otpada Jelenčići V). U reciklažno dvorište na Jelenčićima građani mogu
besplatno odložiti slijedeće vrste otpada: papir i karton, plastiku, metal, staklo, ambalažu koja sadrži ostatke
opasnih tvari, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i
motorna), otpadne gume, glomazni otpad, EE otpad, fluorescentne, štedne žarulje građevinski otpad nastao
u kućanstvu i to do 400 kg u toku godine i ostalo sukladno dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom.
Projekt doprinosi poboljšanju situacije na terenu jer je osigurana infrastruktura koja omogućuje izravnu
predaju otpada iz kućanstva te zadovoljiti potreba stanovnika za odlaganje posebnih vrsta otpada posebice
problematičnog, glomaznog i opasnog otpada.
Osiguran je rad mobilnog reciklažnog dvorišta:
Mobilno
dvorište

reciklažno Nabavljeno (DA)/
Broj lokacija
Planirano
kada
(napisati
planirani
datum nabave)
Zajedničko
sa Da
3
Gradom Pazinom i
Općinama pazinštine

Popis lokacija

Tinjan parkiralište kraj groblja;
Muntrilj parkiralište kraj igrališta,
Kringa parkiralište kraj igrališta

Putem mobilnog reciklažnog dvorišta osigurava se odvojeno prikupljanje korisnog otpada (odgovarajući
standardni spremnici grupirani za više vrsta korisnog otpada) npr.stakla, papira, metalnog otpada, plastike,
bio otpada, baterija i slično. Prikupljanje također provodi trgovačko društvo Usluga d.o.o. putem svojih
djelatnika.
Na internet stranicama pružatelja usluge i Općine Tinjan obavještava se građane o lokaciji i mogućnosti
besplatne predaje otpada iz kućanstva.
Odlagališta komunalnog odnosno građevnog otpada
Na području Općine Tinjan nema odlagališta komunalnog otpada niti odlagališta građevinskog otpada.
Miješani komunalni otpad prikuplja trgovačko društvo Usluga d.o.o. koje isti putem pretovarne stanice
Jelenčići sortira i odvozi na županijsko odlagalište otpada Kaštijun. Istarska županija je uspostavila integralni
sustav gospodarenja otpadom s ključnom građevinom Županijskim centrom za gospodarenje otpadom
„Kaštijun“. Odlagalište građevinskog otpada je Lakota u Pazinu.
Zeleni otoci
Broj
lokacija Vrste otpada koje se odvojeno sakupljaju Tvrtka koja prazni spremnike sa
zelenih otoka na na zelenim otocima
lokacija zelenih otoka
području JLS
(PET/MET ambalaža, staklo, papir/karton,
ostalo – navesti koja vrsta)
45
(PET/MET
ambalaža,
staklo, Usluga d.o.o. Pazin
papir/karton)
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Odvojeno se sakuplja papir, staklo, PVC, ALU ambalaža i tekstil. Postavljeni su spremnici za odvojeno
prikupljanje metala, plastike i papira, zapremnine po 1100 l/240 l te jedna lokacija u Tinjanu ispred zgrade
općine za prikupljanje tekstila. Prema podacima iz trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin, putem zelenih
otoka najviše se sakupi plastike, pa papira, te stakla. Sav odvojeno sakupljeni otpad odvozi se u Trgovačko
društvo METIS d.o.o.
Količine i pregled odvojeno prikupljenog otpada putem zelenih otoka na području Općine Tinjan tijekom
razdoblje 1.1.-31.12.2021.godine: STAKLO 3,43 t PLASTIKA 69,40 t PAPIR I KARTON 39,41 t.
U ljeto 2021. godine započela je podjela spremnika za selektivno odvajanje otpada na kućnom pragu gdje su
za svako kućanstvo osigurani spremnici od 120 lit. odnosno 240 lit. za reciklabilno prikupljanje papira i kartona
te metala i plastike. Podjela je izvršena na način da su formirani punktovi u većim naseljima Općine Tinjan gdje
su građani mogli preuzeti spremnike za:
 Naselje Tinjan i okolna naselja,
 Naselje Kringa i okolna naselja,
 Naselje Muntrilj i okolna naselja
Podjela je izvršena u više krugova te građani koji svoje spremnike nisu preuzeli to još uvijek mogu napraviti.
U jesen 2021. godine povučeni su zeleni otoci te su na mjestima zelenih otoka ostali samo spremnici za
prikupljanje staklene ambalaže.
Glomazni otpad prikuplja se od strane trgovačkog društva Usluga d.o.o. na način da se osigurava veliki
otvoreni kontejner zapremine 8m3 prema pozivu korisnika s time da je bez naknade preuzimanje 2m3
otpada godišnje po korisniku.
5. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA,
ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJE CILJEVA NA PODRUČJU
OPĆINE TINJAN
Količine otpada sakupljenog na kućnom pragu na području Općine Tinjan u 2021.
R.B.

KLJUČNI BROJ OTPADA
(KBO)

1.

NAZIV

20 03 01
Miješani komunalni otpad
Izvor: Usluga d.o.o. Pazin, ožujak 2022. godine

KOLIČINA
(t)
303,26

Količine otpada sakupljenog na zelenim otocima na području Općine Tinjan u 2021.
KLJUČNI BROJ OTPADA
(KBO)

NAZIV

.

R.B

KOLIČINA
(t)

1.
2.
3.

20 01 39
20 01 02
20 01 01

Plastika
Staklo
Papir i karton

69,40
3,434
39,41
112,24

UKUPNO
Izvor: Usluga d.o.o. Pazin, ožujak 2022. godine
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Količine otpada sakupljenog putem mobilnog reciklažnog dvorišta u 2021.
R.B.

1.
2.
3.
4.
5.

KLJUČNI BROJ
OTPADA
(KBO)
20 01 35*
20 01 10
20 01 19
20 03 07
20 01 25

NAZIV

KOLIČINA
(t)

Elektronika
Tekstil
Pesticidi*
Glomazni otpad
Jestiva ulja

0,080
0,40
0,002
0,54
0,005
1,027

UKUPNO
Izvor: Usluga d.o.o. Pazin, ožujak 2022. godine
Količine otpada sakupljenog putem reciklažnog dvorišta u Pazinu u 2021.
R.B.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KLJUČNI BROJ
OTPADA
(KBO)
20 01 35*
20 01 10
20 01 26*
20 03 07
20 01 25
15 01 01
15 01 02
15 01 07
16 01 03
20 01 27

NAZIV

Elektronika
Tekstil
Ulja i masti
Glomazni otpad
Jestiva ulja
Ambalaža od papira
Plastična ambalaža
Staklena ambalaža
Otpadne gume
Boje, tinte, smole*
Boje, tinte, smole koje nisu navedene
pod 20 01 27-20 01 28
20 01 38
Drvo
20 01 39
Plastika
20 01 40
Metali
UKUPNO
Izvor: Usluga d.o.o. Pazin, ožujak 2022. godine

KOLIČINA
(t)
1,881
1,322
0,015
3,752
0,042
3,821
3,334
2,059
1,15
0,015
0,030
4,883
2,530
1,720
27,085

6. PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU
Komunalni redar Općine Tinjan i djelatnici komunalnog poduzeća TKM d.o.o. provode redoviti obilazak
terena. Građanima je omogućeno da putem obrazaca na mrežnoj stranici Općine Tinjan prijave i označe
lokacije nepropisno odloženog otpada. Eventualna divlja odlagališta saniraju se od strane vlasnika po pozivu
Općine.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je u sklopu Informacijskog sustava gospodarenja
otpadom aplikaciju Evidencija lokacija odbačenog otpada (u daljnjem tekstu: ELOO sustav), čime je stvorena
osnova za provedbu obveza Zakona o gospodarenju otpadom vezano uz uspostavu sustava evidentiranja
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lokacija odbačenog otpada. Osim navedenog sustava zaprimanja prijava na stranicama Općine Tinjan,
građani imaju mogućnost korištenja i ELOO sustava kojim raspolaže i Općina Tinjan.
U ELOO sustav pristupa se putem web stranice https://eloo.haop.hr/public/, za dodatna pitanja na
raspolaganju je mail: eloo@mingor.hr
6. MJERE I PROJEKTI ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA,
UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Tijekom 2021.godine Općina Tinjan je provodila edukaciju građana o pravilnom odvajanju otpada putem
letaka koji su se dijelili prilikom preuzimanja spremnika za odvojeno prikupljanja otpada od strane korisnika,
putem godišnje tiskovine Tinjanski list koji izdaje Općina Tinjan te koji se podijelio svim kućanstvima i
poslovnim subjektima, a u kojem je tiskan članak sa uputama o pravilnom odvajanju otpada. Također su
informacije dostupne putem web stranica i društvenih mreža Općine Tinjan i komunalnog društva USLUGA
d.o.o.
U okviru programa područne škole i područnog vrtića u Tinjanu provodile su se planirane aktivnosti u svrhu
edukacije djece i roditelja o pravilnom odvajanju otpada uz podršku JLS.
Unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom vodi se u JLS kao interna evidencija o broju
spremnika i lokacijama dok evidenciju o količini otpada vodi komunalno poduzeće Usluga d.o.o.

7.

ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Planom gospodarenja otpada Općine Tinjan za 2021. godinu su planirane sljedeće stavke:
Redni
broj
1.

Predviđeno PGO za 2021. god

2.

Izvršeno
DA/NE/DJELOMIČNO
Izobrazno-informativne aktivnosti
DJELOMIČNO
Čipiranje spremnika za prikupljanje DA
otpada na kućnom pragu

3.
4.

Korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta
Uspostavljeno komunalno redarstvo

DA kontinuirano
DA kontinuirano

8. ZAKLJUČAK
U 2021. godini uveden je sustav čipiranih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu te se
tijekom 2022. i 2023.godine planira nabava i podjela kompostera za kućanstva kako bi se učinkovitije
gospodarilo biorazgradivim otpadom, također i nabava novih spremnika za staklo od 2,5m3 na mjestu
zelenih otoka, kao i provedba edukacija i druge aktivnosti.
Gospodarenje otpadom na području Općine provodi se sukladno odredbama Plana i važećim propisima.
Općina intenzivno radi na povećanju svijesti građana, planiranju edukacijskih akcija te informiranja građana.
Općina će nadalje pratiti provođenje mjera kao i kontinuirano nastaviti sa realizacijom mjera previđenih
Planom gospodarenja otpadom.

85

„Službene novine Općine Tinjan“

Broj 4/2022

9. ZAVRŠNA ODREDBA
Ovo Izvješće se podnosi Istarskoj županiji Upravnom odjelu za održivi razvoj i objavit će se u ''Službenim
novinama Općine Tinjan''.
KLASA:351-01/22-01/01
URBROJ: 2163-37-03/01-22-1
Tinjan, 16.03.2022.godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Hrvatin v.r.
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