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I. Općinsko vijeće
1.
Na temelju odredbi članka 87. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08, 136/12, 15/15),odredbi
članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 55/09 i 139/10) i odredbi članka 20. Statuta Općine Tinjan
(''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj
dana 26.02.2020.godine donosi slijedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti
za zaduživanje Općine Tinjan
I.
Daje se suglasnost za dugoročno zaduživanje Općine Tinjan kod kreditora Zagrebačka banka d.d. Zagreb,
Paromlinska 2, radi financiranja izgradnje zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Tinjanu pod slijedećim uvjetima:
Iznos: 11.000.000 kn
Rok otplate: 8 godina u mjesečnim ratama
Rok korištenja: 12 mjeseci
Rok počeka: 12 mjeseci
Dospijeće prve rate: 31.1.2022.godine
Kamatna stopa: 1,4 % fiksna
Naknada za obradu kredita: 0 %.
Sredstva financiranja planirana su u Proračunu Općine Tinjan za 2020.godinu u Programu: 2002 Kapitalni
projekt: K200201 Izgradnja dječjeg vrtića.
II.
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA: 403-01/20-01/01
URBROJ: 2163/04-02-02-20-1
Tinjan, 26.02.2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko v.r.
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2.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka
20. Statuta Općine Tinjan (,,Službene novine Općine Tinjan“ broj 04/17) Općinsko vijeće Općine Tinjan na
sjednici održanoj dana 26.02.2020.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE TINJAN
Članak 1.
U Statutu Općine Tinjan (,,Službene novine Općine Tinjan“ broj 04/17)(u daljnjem tekstu: Statut) u članku
16.stavak 2. riječi ''središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave“ zamjenjuju se riječima „nadležnog tijela državne uprave u odgovarajućem upravnom području''.
Članak 2.
U članku 32. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: ''
''Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu
državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području''
Članak 3.
U članku 44. riječi ''predstojniku ureda državne uprave u županiji'' zamjenjuju se riječima ''nadležno tijelo
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt''.
Članak 4.
U članku 47. stavku 1. riječi ''poslova državne uprave prenesenih na Općinu'' zamjenjuju se riječima
''povjerenih poslova državne uprave.''
U članku 47. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
''U obavljanju povjerenih poslova državne uprave Upravni odjel ima ovlasti i obveze tijela državne uprave
sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.''
Članak 5.
U Članku 99. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
''Upravni odjel Općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom
stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka može se u skladu sa zakonom i općim aktom izjaviti žalba
nadležnome tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno
područje.''
Članak 6.
U članku 100.a. stavak 1. riječi ''uredi državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne
uprave'' zamjenjuju se riječima ''nadležna tijela državne uprave''.
U članku 100.a. stavak 2. riječ ''središnja'' se briše.
Članak 7.
Iza članka 100.a. dodaje se članak 100.b. koji glasi:
''Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave
može upravnom tijelu Općine davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom
kojim se uređuje sustav državne uprave.''
Članak 8.
U članku 104. riječi ''predstojniku državne uprave u županiji'' zamjenjuju se riječima ''nadležnom tijelu
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt''.
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Članak 9.
U članku 105. stavak 1. mijenja se i glasi:
''Prijedlog za promjenu ili donošenje novog statuta Općine može podnijeti trećina (1/3) članova Općinskog
vijeća, općinski načelnik, odbor za statut, poslovnik i upravu, većina vijeća mjesnih odbora te 20% ukupnog
broja birača u Općini putem referenduma .''
Članak 10.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Tinjan.
KLASA:012-01/20-01/01
URBROJ: 2163/04-02-02-20-1
Tinjan, 26.02.2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko v.r.

III. Zajednički akti Općine Tinjan i pravnih osoba
1.
Na temelju članka 11. i 12. Izjave o osnivanju Društva TKM d.o.o., Tinjan, Tinjan 2, te članka 244. i 244.a.
Zakona o trgovačkim društvima (''Narodne novine'' broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,
146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) Skupština društva koju čine predsjednik
Općinskog vijeća Općine Tinjan i njegov zamjenik, a na prijedlog Uprave Društva, dana 20. veljače
2020.godine donosi sljedeću
ODLUKU
o opozivu i imenovanju uprave - direktora društva
TKM d.o.o.
Članak 1.
Radmila Prenc, iz Tinjana, Prenci 39A, OIB: 64730781239 opoziva se i razrješuje dužnosti jedinog člana
Uprave - direktora trgovačkog društva TKM d.o.o., Tinjan, Tinjan 2.
Darko Žiković, iz Tinjana, Tinjan 66, OIB: 68495021218 imenuje se jedinim članom uprave – direktorom
trgovačkog društva TKM d.o.o., Tinjan, Tinjan 2.
Članak 2.
Direktor iz članka 1. stavak 2. ove Odluke imenuje se na neodređeno vrijeme, a mandat mu počinje teći
danom donošenja ove Odluke.
Članak 3.
Direktor iz članka 1. stavak 2. ove Odluke zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Tinjan“.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
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