
Na temelju članka 119. stavak 3. Zakona o socijalnoj srbi ( Narodne novine br. 18/22 i 

46/22), članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 

i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20, 2/21 i 2/22) i članka 11. Odluke o osnivanju 

javne ustanove Dom za starije osobe Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/13, 9/14 i 

10/14- pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 8. sjednici održanoj dana 23. 

svibnja 2022.godine donosi 

 

ODLUKU 

o visini cijena socijalnih usluga u javnoj ustanovi  Dom za starije osobe Tisno 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se cijena pružanja socijalnih usluga u javnoj ustanovi Dom za 

starije osobe Tisno.  

Usluge iz stavka 1. ovog članka koje pruža javna ustanova Dom za starije osobe Tisno 

su:  

- socijalna usluga dugotrajnog smještaja i 

- socijalna usluga pomoći u kući u naravi dostava toplog obroka ručka tijekom pet 

radnih dana u tjednu.  

 

Članak 2. 

Cijena pružanja socijalne usluge dugotrajnog smještaja u Domu za starije osobe Tisno 

određuje se u mjesečnim iznosima po korisniku/osobi kako slijedi:  

 

1. Korisnik smješten temeljem ekonomske cijene smještaja………………………..6.500,00 kn 

 

2. Korisnik smješten temeljem sufinanciranog smještaja: 

 

2.1. Korisnik  I. stupnja usluge (funkcionalno neovisni korisnik) 

a) trokrevetna soba……………………………………………………..….3.500,00 kn 

b) dvokrevetna soba……………………………………..…………………3.600,00 kn 

 

2.2. Korisnik II. stupnja usluge (djelomično ovisan korisnik) 

a) trokrevetna soba………………………………..………………………..3.700,00 kn 

b) dvokrevetna soba….…………………………………………………….3.800,00 kn 

      

2.3. Korisnik III. stupnja usluge ( funkcionalni ovisan korisnik) 

a) trokrevetna soba………………………….……………………………...3.900,00 kn 

b) dvokrevetna soba….………………………………………………...…..4.000,00 kn 

      

2.4. Korisnik IV. stupnja usluge (funkcionalno ovisan korisnik, potreban nadzor svih 

potreba): 

a) trokrevetna soba……………………………………………………...…4.200,00 kn 

b) dvokrevetna soba…………………………………………………….....4.300,00 kn.  

 

 



3. Dodatak na cijenu smještaja iz točke 1. i 2. ovog članka: 

a) pratnja korisnika u bolnicu umjesto člana obitelji……….….150,00 kuna po pratnji 

b) transport uzoraka za laboratorijske analize………………..150,00 kuna po uzorku. 

 

 

Članak 3. 

Cijena pružanja socijalne usluge pomoći u kući u naravi dostava toplog obroka – ručka 

utvrđuje se u iznosu od …………………………………………….…….30.00 kuna po obroku. 

 

 

Članak 4. 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno, a stupa na snagu 

01.srpnja 2022.godine. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o visini cijena usluga u ustanovi 

Dom za starije osobe Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/14 i 1/16).  

 

 

KLASA:024-02/22-01/101 

URBROJ:2182-5-01-22-1 

Tisno, 23.svibnja 2022.godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

 

PREDSJEDNIK: 

Nikša Pirjak,v.r.  

 

 

 

 

 

 

 


