Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 19/13-pročišćeni tekst.), . Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) i članka 20. Statuta Općine Tinjan ( ''Službene novine
Općine Tinjan'' broj 04/17- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici
održanoj dana 20.12.2017. godine donijelo je
III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalno-zdravstvenih potreba
za Općinu Tinjan u 2017. godini
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se sadržaj, oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalnozdravstvenih potreba u Općini Tinjan u 2017. godini te obim i način sufinanciranja tih potreba
iz Proračuna Općine Tinjan u 2017. godini.
Članak 2.
Iz Proračuna Općine Tinjan sufinancirat će se tijekom 2017. godine ove socijalno-zdravstvene
potrebe:
PROGRAM
a) Ustanove u području zdravstvene i socijalne skrbi
1. Hitna medicinska pomoć Pazin
2. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin
3. Socijalno-zdravstvene udruge
b) Socijalne pomoći stanovništvu
1. Pomoć obiteljima i kućanstvima
2. Rodiljne naknade i oprema za novorođenčad
3. Ostale naknade iz proračuna u novcu
c) Ostali socijalno-zdravstveni programi
1. Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim
osobama“

UKUPNO (a+b+c)

PLANIRANI IZNOS
74.000,00
18.000,00
43.000,00
13.000,00
150.000,00
85.000,00
60.000,00
5.000,00
37.500,00
37.500,00

261.500,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točke a) 1. i 2. ovog Programa namijenjena su kao potpora i udio Općine
Tinjan za sufinanciranje programa ustanova, a dostavljat će se tim ustanovama u skladu s
ostvarivanjem Proračuna Općine Tinjan.
Sredstva iz članka 2. točke a) 3. ovog Programa namijenjena su kao potpora i udio Općine
Tinjan za sufinanciranje programa udruga, a rasporedit će se temeljem natječaja.
Sredstva iz članka 2. Točke b) ovog Programa namjenski se odobravaju za pomoć socijalno
ugroženim osobama i obiteljima, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Tinjan i drugim
propisima.
O utrošku sredstava iz članka 2. točke c) ovog Programa odlučit će Općinski načelnik nakon
što od ovlaštenih ustanova ili pravnih osoba prikupi ponude za ostvarenje programa propisanih
javno-zdravstvenih mjera na području Općine Tinjan, o čemu će se zaključiti ugovor.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. točke a) i c) obavezni su Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Tinjan, najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za predaju završnog

financijskog izvješća, dostaviti izvješće o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku
proračunskih sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a
primjenjuje se od 01.01.2017. godine.
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