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Na temelju članka 17. stavak 1. i 289.  Zakona o socijalnoj srbi ( Narodne novine br. 

18/22 i 46/22) i članka 35.  Statuta Općine Tisno ( Službeni glasnik Općina Tisno br. 2/22)  

Općinsko vijeće Općine Tisno na 10. sjednici održanoj dana 29.rujna 2022.godine  donosi,  

 

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi  i drugim potporama 

  

 
I. OPĆE ODREDBE: 

 

                                                              Članak 1. 

Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi i drugim potporama ( u daljnjem tekstu: Odluka) 

utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Tisno ( u daljnjem tekstu: Općina), 

korisnici socijalne skrbi, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje 

tih prava, kao i prava na ostvarivanje potpora stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog 

statusa osobe koja ostvaruje potporu.  

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški 

i ženski rod.  

 

      Članak 2. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine 

ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret 

Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih i fizičkih osoba.  

 

                                                            Članak 3. 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi te potpore stimulacijskog karaktera 

osiguravaju se u proračunu Općine Tisno za tekuću godinu.  

Iznimno od stavka 1. ovog članka sredstava za ostvarivanje prava na troškove 

stanovanja koja se odnose na troškove ogrijeva korisnika koji se griju na drva osiguravaju se iz 

državnog proračuna. 

 

                                                             Članak 4. 

Svaki građanin je dužan brinuti se za zadovoljenje svojih životnih potreba i potreba 

osoba koje je po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužan izdržavati.  

Svaki građanin je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, 

otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova 

svoje obitelji, prije svega djece, ali i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi. 

Korisnik koji ostvaruje prava iz ove Odluke ne može njihovim korištenjem postići bolji 

materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava koja 

proizlaze iz rada.  

 

                                                         Članak 5. 

Za potrebe primjene i provedbe ove Odluke, a temeljem odredbi Zakona kojim se 

uređuju pitanja socijalne skrbi, pojedini pojmovi imaju slijedeće značenje:  

1. korisnik je osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje naknadu, 

socijalnu uslugu ili drugi oblik pomoći propisan ovom Odlukom ili Zakonom o 

socijalnoj skrbi ( Zakon), 

2. samac je osoba koja živi sama, 
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3. kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života, 

4. samohrani roditelj je roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga 

uzdržava,  

5. jednoroditeljska obitelj je obitelj u kojoj žive djeca i jedan roditelj,  

6. dijete je osoba do navršenih 18 godina života,  

7. mlađa punoljetna osoba je odrasla osoba koja nije navršila 21 godinu života, a 

ostvaruje naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi obzirom na dob,  

8. odrasla osoba je osoba koja je navršila 18 godina, a nije navršila 65 godina života 

9. starija osoba je osoba koja je navršila 65 i više godina života,   

10. dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, 

komunikacijskih, govorno- jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku 

za razvoj i učenje kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu 

uključenost, 

11. osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna 

ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu 

sprečavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi 

s drugima, 

12. osoba potpuno nesposobna za rad je osoba koju privremeno ili trajno nije moguće 

uključiti u radne procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama 

vještačenja, 

13. djelomično radno sposobna osoba je osoba koju privremeno ili trajno nije moguće 

uključiti u radne procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama 

vještačenja,  

14. beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla 

podmiriti troškove stanovanja, a smještena je ili koristi uslugu organiziranog 

stanovanja u prihvatilištu ili prenoćištu ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja 

nisu namijenjena za stanovanje, 

15. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne 

potrebe; osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje 

proizlaze iz njihova razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja; osnovne životne 

potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i 

dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta, 

16. prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od 

imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od 

štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza 

i prireza,  

17. imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj 

i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim 

knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice poslovni udjeli, stambena štednja, 

životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu, 

18. socijalna isključenost je nemogućnost pojedinca da sudjeluje u uobičajenim 

aktivnostima društva kojemu pripada, zbog čimbenika koji su izvan njegove 

kontrole, 

19. javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom razdoblju te nudi 

sufinanciranje i financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina, 

čiji se program temelji na društveno korisnom radu koji inicira lokalna zajednica ili 

organizacije civilnog društva , 

20. dugotrajna skrb su naknade i usluge propisane ovim Zakonom koje se pružaju 

korisniku s oštećenjem zdravlja i oštećenjem funkcionalnih sposobnosti duže od 

godine dana. 
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II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI: 

 

    Članak 6. 

Korisnici socijalne skrbi određeni su Zakonom i o ovom Odlukom.   

 

                                                                      Članak 7.    

Prava iz socijalne skrbi  određena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani s 

prebivalištem na području Općine Tisno, stranci sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem 

na području Općine Tisno te osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i 

dugotrajnim boravištem na području Općine Tisno.  

 Iznimno od stavka 1. ovog članka pravo na jednokratnu naknadu može ostvariti i osoba 

koja nije obuhvaćena stavkom 1. pod uvjetima propisanima ovom Odlukom, ako to zahtijevaju 

životne okolnosti u kojima se našla.  

                                                          

                                                           Članak 8. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu 

ili nasljeđivati.  

Korisnik socijalne skrbi može ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći 

iz ove Odluke, ako istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje 

namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.  

 

III.  OBLICI NAKNADA I POTPORA: 

                                                          

                                                           Članak 9. 

Naknade  i potpore koje korisnici mogu ostvariti prema ovoj Odluci su: 

1. naknada za troškove stanovanja,  

2. jednokratna naknada, 

3. naknada za pogrebne troškove,  

4. naknada u naravi –  socijalni paketi   

5. potpora za novorođeno dijete,  

6. potpora za sklopljeni brak,  

7. potpora za odgoj i obrazovanje- stipendije,  

8. potpora za odgoj i obrazovanje- subvencioniranje troškova prijevoza učenika 

srednjih škola, 

9. potpora za odgoj i obrazovanje - nabavka školskih knjiga i drugih obrazovnih 

materijala.  

 

1. Naknada za troškove stanovanja: 

 

                                          Članak 10.  

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 

naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga 

smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima  kojoj je 

priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.  

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, 

vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti 

zgrade.  

Pravo na naknadu za troškove stanovanja Općina Tisno priznaje  u visini do 45% iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.  
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Ako su troškovi stanovanja manji od 45% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo 

na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.  

Općina može naknadu za troškove djelomično ili u potpunosti  podmiriti izravno u ime 

i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.  

 

Članak 11. 

Pravo na naknadu troškova stanovanja, priznaje se korisniku od dana podnošenja 

zahtjeva, a isplaćuje se mjesečno dok postoje uvjeti pripisani ovom Odlukom i Zakonom.  

Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je Općini  dostaviti  do kraja tekućeg 

mjeseca za prethodni mjesec račune ovlaštenih pružatelja usluga obuhvaćenih  troškovima 

stanovanja koji dospijevaju na naplatu u tom mjesecu kako bi se utvrdila visina stvarnih 

troškova  te priložiti dokaz o tome da je korisnik zajamčene minimalne naknade  ( poštansku 

uplatnicu ili potvrdu banke o isplati na račun).  

Računi pružatelja usluga iz st. 1. ovog članka trebaju glasiti na ime podnositelja 

zahtjeva, ako ne glase potrebno je priložiti ugovor o najmu stambenog prostora ovjeren kod 

javnog bilježnika. 

Naknadu troškova stanovanja za najamninu može ostvariti korisnik koji je sklopio 

ugovor o najmu stambenog prostora ovjeren kod javnog bilježnika, a isplata naknade vrši se na 

račun najmodavca.  

Ako korisnik naknade za troškove stanovanja ne izvršava obvezu iz stavka 2. ovog 

članka neće se izvršiti isplata troškova stanovanja za mjesec u kojem nije izvršio svoju obvezu.  

Korisnik je dužan pravodobno prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje 

naknade, a najkasnije u roku od osam dana od nastanka promjene.  

 

                                                       Članak 12. 

Zahtjev za priznavanje prava na troškove stanovanja podnosi se u pisanom obliku 

Općini Tisno, Upravnom odjelu za opće poslove i lokalnu samoupravu na za to propisanom 

obrascu.  

Uz pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka obvezno je potrebno priložiti isprave kojima 

se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 10. i 11.  ove Odluke  

O priznavanju prava na naknadu troškova stanovanja rješenje donosi Upravni odjel za 

opće poslove i lokalnu samoupravu.  

Žalba na rješenje o priznavanju prava na naknadu troškova stanovanja podnosi se 

nadležnom upravnom odjelu Šibensko- kninske županije. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.  

 

2. Jednokratna naknada: 

 

Članak 13. 

Pravo na jednokratnu naknadu može se priznati samcu ili kućanstvu koje zbog 

podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti kao što su bolest, 

liječenje, smrt člana obitelj, prirodne nepogode, rođenja ili obrazovanja djeteta i slično nisu u 

mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.  

Pravo na jednokratnu naknadu iz st. 1. ovog članka može se priznati zbog nabavke 

osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće ako ne postoji mogućnost da se nabava 

nužnih predmeta u kućanstvu, odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. 

 

                                                            Članka 14.  

Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na 

naknadu u naravi.  
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Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini za samca 

može iznositi najviše 2.500,00 kuna. 

Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini za kućanstvo 

može iznositi najviše 3.500,00 kuna.  

 Jednokratna naknada može se isplatiti i u naravi ako se na temelju utvrđenih okolnosti 

ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski. 

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti i kojima se 

korisnik našao, iznimno jednokratna naknada se može jednom godišnje priznati u iznosu do 

10.000,00 kuna.   

 

                                                                        Članak 15.  

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu naknadu podnosi se u pisanom obliku 

općinskom načelniku na za to predviđenom obrascu.   

Zahtjevu iz stavka 1. obvezno je priložiti  isprave kojima se dokazuje ispunjavanje 

uvjeta iz članka 13. ove Odluke. 

O priznavanju prava na jednokratnu naknadu odluku donosi općinski načelnik.  

 

3. Naknada za pogrebne troškove: 

 

                                                            Članak 16.  

Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je 

podmirila troškove pogreba ili izvršila uslugu pogreba.  

Pravo na naknadu pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb:  

-  osobe koja je imala prebivalište na području Općine Tisno, a nema je tko sahraniti 

(osobe bez obitelji, rodbine odnosno zakonskog ili ugovornog obveznika 

uzdržavanja), 

-  za pogreb osobe koja je nepoznata,  

-  osobe koja je imala prebivalište na području Općine Tisno čiji članovi obitelji i  

rodbine zbog lošeg materijalnog statusa nisu u mogućnosti podmiriti pogrebne 

troškove.   

Pravo na naknadu pogrebnih troškova može se ostvariti ukoliko pokojnik nije ostvario 

pravo na plaćanje pogrebnih troškova po nekoj drugoj osnovi (zajamčena minimalna naknada, 

MORH i dr.).  

Zahtjev za ostvarenje prava na naknadu za pogrebne troškove podnosi se u roku od tri 

mjeseca od dana smrti osobe za čiji pogreb se traži naknada troškova.  

Pogrebni troškovi podmiruju se temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća.  

 

          Članak 17. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za pogrebne troškove podnosi se pisanim 

putem općinskom načelniku na za to predviđenom obrascu.  

Zahtjevu iz stavka 1. potrebno je priložiti isprave kojima se dokazuje ispunjavanje 

uvjeta iz članka 16. ove Odluke. 

O priznavanju prava na naknadu za pogrebne troškove  odluku donosi općinski načelnik.  

 

4. Naknada u naravi-  socijalni paketi:  

                          

                                                                         Članak 18. 

Pravo na naknadu u naravi u socijalnim paketima ostvaruje se jednom godišnje 

podjelom paketa koji sadrže prehrambene namirnice, sredstva za čišćenje i osobnu higijenu.  
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Naknada iz stavaka 1. ovog članka dodjeljuje se bolesnim, starijim, invalidnim osobama 

i obiteljima čije su materijalne prilike posebno ugrožene.  

Popis osoba iz stavaka 2. ovog članka kojima se priznaje pravo na naknadu u naravi- 

paketi utvrđuje odlukom općinski načelnik u suradnji i na prijedlog  mjesnih odbora s područja 

Općine Tisno, nadležnog centra za socijalnu skrb, nadležnog društva Crvenog križa, 

zdravstvenih ustanova i drugih ustanova socijalne skrbi.  

Visina vrijednosti naknade u naravi- socijalni paketi određuje se odlukom općinskog 

načelnika iz stavka 3. ovog članka.  

 

5. Potpora za novorođeno dijete: 

 

                                                              Članak 19. 

Pravo na potporu za svako novorođeno dijete može ostvariti i koristiti: 

-  jedan od roditelja novorođenog djeteta s neprekidnim prebivalištem na području 

Općine Tisno u trajanju od najmanje tri godine do dana rođenja djeteta uz uvjet da dijete 

ima prebivalište na području Općine Tisno,  

- posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz stavaka 1. alineje 1. ovog članka.  

Zahtjev za priznavanje prava na potporu za novorođeno dijete može se podnijeti u roku 

od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno u roku od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti 

rješenja o posvojenju.  

Visina potpore za novorođeno dijete ovisi o broju malodobne djece koja žive u 

zajedničkom kućanstvu roditelja podnositelja zahtjeva, odnosno djece dodijeljene na brigu i 

skrb roditelju temeljem pravomoćne presude o razvodu braka.  

 

  Članak 20. 

Visina potpore za novorođeno dijete iznosi:  

1. za  prvorođeno dijete  iznosi……………………………...………….3.000,00 kn 

2. za drugorođeno dijete iznosi…………………………………..…… 5.000,00 kn   

3. treće i svako slijedeće  dijete  iznosi…………………….…………..7.000,00 kn.  

  Iznos iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se jednokratno.  

 

6. Potpora za sklopljeni brak: 

  

Članak 21. 

Pravo na potporu za sklopljeni brak može ostvariti i koristiti jedan od supružnika koji je  

s neprekidnim prebivalištem na području Općine Tisno u trajanju od najmanje tri godine do 

dana sklapanja braka.  

Zahtjev za priznavanje prava na potporu za sklopljeni brak mora se podnijeti u roku od 

šest mjeseci od dana sklapanja braka.  

 

           Članak 22. 

Visina potpore  za sklopljeni brak iznosi…………………………….………1000,00 kn. 

Iznos iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se jednokratno.   

 

            Članak 23. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na potporu za novorođeno dijete i potporu za sklopljeni 

brak podnosi se pisanim putem općinskom načelniku na za to predviđenom obrascu. 

Zahtjevu iz stavka 1. potrebno je priložiti isprave kojima se dokazuje ispunjavanje 

uvjeta iz članka 19. i 21. ove Odluke. 
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O priznavanju prava na potporu za novorođeno dijete i potporu za sklopljeni brak odluku 

donosi općinski načelnik.  

 

7. Potpora za odgoj i obrazovanje- stipendije 

 

       Članak 24. 

Pravo na potporu za odgoj i obrazovanje - stipendiju ostvaruje se u postupku, na način 

i po uvjetima propisanima Pravilnikom o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima i 

studentima s područja Općine Tisno.  

 

8. Potpora za odgoj i obrazovanje - subvencioniranje troškova prijevoza učenika srednjih 

škola 

 

                                                           Članak 25.  

            Pravo na potporu za odgoj i obrazovanje-  subvencioniranje troškova prijevoza učenika 

srednjih škola ostvaruje se u postupku, na način i po uvjetima propisanima Pravilnikom o 

sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Tisno. 

  

9. Potpora za obrazovanje – nabavka školskih knjiga i drugih obrazovnih materijala 

 

                                                                     Članak 26.  

Općinski načelnik može svojom odlukom propisati sufinanciranje/financiranje troškova 

kupnje školskih knjiga i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola koji imaju 

prebivalište na području Općine Tisno.  

Odluku iz stavka 1. ovog članka općinski načelnik donosi za svaku školsku godinu 

posebno.  

Odlukom iz stavaka 1. ovog članka propisati će se  način ostvarivanja prava i visina 

potpore. 

 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA: 

 

                                                                   Članak 27. 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i potpora pokreće se na zahtjev stranke 

ili po službenoj dužnosti tijela nadležnog za vođenje postupka.  

Postupak za priznavanje prava propisanih ovom odlukom pokreće se i na zahtjev 

bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke.  

 

                                                        Članak 28. 

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz 

socijalne skrbi, te potpora, podnositelj zahtjeva odnosno korisnik odgovara materijalno i 

kazneno.  

Tijela nadležna za odlučivanje prema odredbama ove Odluke  mogu, po potrebi, zatražiti 

i druge dokaze koje smatraju važnima za pravilno odlučivanje.  

 

                                                        Članak 29. 

Prava koja se priznaju na temelju ove Odluke priznaju se danom podnošenja urednog 

zahtjeva, iznimno pravo na jednokratnu naknadu i naknadu pogrebnih troškova priznaju se 

danom donošenja odluke. 

Prava koja se priznaju u novčanom iznosu isplaćuju se mjesečno, osim jednokratne 

naknade, naknade pogrebnih troškova te potpora za novorođeno dijete i sklopljeni brak.  



8 

 

 

Članak 30. 

Korisnik prava na temelju ove Odluke obvezan je tijelima nadležnima za odlučivanje 

prema odredbama ove Odluke prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na daljnje 

korištenje prava i usluga ili na visinu priznatog iznosa, najkasnije u roku od osam dana od 

nastanka promjene.  

Ako se promjene okolnosti o kojim ovisi priznavanje prava i visina priznatog iznosa 

tijelo nadležno za odlučivanje prema odredbama ove Odluke donijeti će novo rješenje/odluku.  

 

Članak 31. 

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom 

obvezatan je Općini 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 je na drugi protupravan način 

ostvario pravo koje mu ne pripada,  

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe 

na gubitak prava ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je 

morao znati.  

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 32. 

Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom na odgovarajući način se primjenjuju 

odredbe važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.  

 

                                                                          Članak 33.  

Korisnik prava priznatog na temelju Odluke o socijalnoj skrbi  (Službeni glasnik Općine 

Tisno br. 1/15, 8/15) ostvaruje priznato pravo i nakon stupanja na snagu ove Odluke dok 

nadležni odjel rješenjem ne utvrdi ispunjava li korisnik uvjete za priznavanje socijalnih prava 

po ovoj Odluci.  

 Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se prema odredbama 

Odluke o socijalnoj skrbi  (Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/15, 8/15). 

 

              Članak 34. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Tisno.  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o socijalnoj skrbi  (Službeni 

glasnik Općine Tisno br. 1/15, 8/15). 

 

KLASA:024-02/22-01/155 

URBROJ:2182-5-01-22-1 

U Tisnom, 29. rujna 2022.godine  
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