
Na temelju članka 287. i 289. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine br. 18/22, 46/22 i 

119/22) i 35. Statuta Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22) Općinsko vijeće 

Općine Tisno na 13. sjednici dana 19.prosinca 2022.godine donosi 

 

Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba  

Općine Tisno za 2022.godinu 

 

Članak 1. 

U Programu socijalnih potreba Općine Tisno za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Tisno“ 

broj 12. od 20. prosinca 2021.) članak 1. stavak 4. mijenja se i glasi: 

„Za realizaciju Programa predviđa se iznos od 2.900.000,00 kn“ . 

Članak 2. 

Članak 2. mijenja se i glasi: 

„NAKNADE  U NOVCU:    

1.   Potpora za novorođeno/posvojeno dijete i za sklopljeni brak 

a)  Jednokratna  potpora stimulacijskog karaktera roditeljima:  

− za  prvorođeno/posvojeno  dijete u obitelji  iznosi 3.000,00 kn,   

− za drugorođeno/posvojeno  dijete iznosi 5.000,00 kn   

− treće i svako slijedeće rođeno/posvojeno  iznosi 7.000,00 kn.  

 

            b)   Jednokratna  pomoć stimulacijskog  karaktera  za novosklopljeni brak  iznosi                     

1.000,00 kn 

 Za osiguranje navedenih oblika potpora proračunom se osigurana sredstva u ukupnom 

iznosu  od 135.000,00 kn. 

2.     Pogrebni troškovi  

Pomoć za pokop umrlih osoba na području Općine Tisno, nepoznatog identiteta te pokop 

članova  socijalno ugroženih obitelji.  

Za podmirenje pogrebnih troškova osigurana su sredstva u ukupnom iznosu  10.000,00 kn.  

3.   Ostali oblici  naknada: 

Osim  navedenih   oblika  pomoći Općina Tisno  sudjeluje u osiguranju  i drugih  oblika  

naknada: 

− naknada za troškove stanovanja,  

− jednokratna naknada u novcu, 

− naknade humanitarnim organizacijama i udrugama 

− jednokratne prigodne pomoći umirovljenicima (božićnice i sl.) 

 

Za podmirenje ostalih oblika pomoći  osigurana su sredstva  u ukupnom  iznosu 105.000,00 od  

kn. 



4. Općina Tisno je u proračunu za 2022. godinu predvidjela 390.000,00 kuna za sudjelovanje 

u projektu „Pomažemo jedni drugima“ koji se financira iz sredstava ESF fonda i 

130.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka. 

 

5. Općina Tisno je u proračunu za 2022. predvidjela 144.000,00 kuna za pomoći obiteljima 

nastradalih vatrogasaca.  

 

6. Općina Tisno je u proračunu za 2022. predvidjela 370.000,00 iz viška prihoda (kapitalne 

donacije građana i pravnih osoba iz 2021. godine) i 580.000,00 iz općih prihoda i 

primitaka za izgradnju kuće za obitelj stradalih iz potresa u Staroj Drenovčini. 

 

7. Općina Tisno je u proračunu za 2022. predvidjela 1.036.000,00 kuna iz općih prihoda i 

primitaka za financiranje redovne djelatnosti Doma za starije osobe.„ 

 

Članak 3. 

Ovaj Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u službenom 

glasilu, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2022. godine. 

 

KLASA:024-02/22-01/194 

URBROJ:2182-5-01-22-1 

Tisno, 19.prosinca 2022.godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

PREDSJEDNIK: 

Nikša Pirjak,v.r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


