
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.godina  donosi 

 

PROGRAM 

potreba socijalne skrbi i drugih potpora Općine Tisno za 2023.godinu 

 

 

I. UVODNI DIO 

 

Članak 1.  

Socijalna skrb predstavlja djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i Općinu 

Tisno.  

Ovim Programom  osigurava se realizacija prava iz socijalne skrbi kojima se osigurava 

prevencija, pomoć i podrška pojedincu, obitelji i skupinama u svrhu unaprjeđenja  kvalitete života, 

njihova osnaživanja te aktivnog uključivanja u život zajednice.  

Ovim Programom osigurava se realizacija prava na potpore stimulacijskog karaktera koji za cilj 

imaju  pružanje potpore djeci, mladeži, zaštitu roditeljstva i potporu obitelji u svrhu povećanja kvalitete 

života stanovništva te demografskog razvitka Općine Tisno.  

 

                                                                     Članak 2.  

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi te drugih potpora osiguravaju se iz proračuna Općine 

Tisno te iz državnog proračuna.  

 

Općina Tisno u svom Proračunu za 2023. godinu za potrebe realizacije ovog Programa osigurala je 

sredstva u iznosu od  436.927,00€ 

 

 

II. OBLICI SOCIJALNIH NAKNADA  

 
Članak 3. 

Naknada za troškove stanovanja  priznaje korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku 

koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, 

žrtvi nasilja u obitelj  i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u obitelji.  

 

Za ostvarenje prava na naknadu troškova stanovanja u proračunu Općine Tisno su osigurana sredstva u 

ukupnom iznosu od 8.000,00€.    

 

Članak 4. 

Jednokratna naknada može se priznati samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih 

troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti kao što su bolest, liječenje, smrt člana obitelji, 

prirodne nepogode, rođenje ili obrazovanja djeteta i slično nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne 

potrebe.  

 

Za ostvarenje prava na jednokratnu naknadu u proračunu Općine Tisno osigurana su sredstva u ukupnom 

iznosu od 3.000,00€.  

 

Članak 5. 

Naknada za pogrebne troškove priznaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove 

pogreba ili izvršila uslugu pogreba, za pogreb osobe koju nema tko sahraniti, koja je nepoznata ili čiji 



članovi obitelji i rodbine zbog lošeg materijalnog statusa nisu u mogućnosti podmiriti pogrebne 

troškove.  

Za ostvarenje prava na pogrebne troškove u proračunu Općine Tisno su osigurana sredstva u ukupnom 

iznosu od  3.000,00€ 

 

Članak 6. 

Naknada u naravi – socijalni paketi ostvaruje se u socijalnim paketima koji sadrže prehrambene 

namirnice, sredstva za čišćenje i osobnu higijenu koji se jednom godišnje  dodjeljuju bolesnim, starijim, 

invalidnim osobama i obiteljima čije su prilike posebno ugrožene.  

 

Za ostvarenje prava na naknadu u naravi – socijalni paketi u proračunu Općine Tisno su osigurana 

sredstva u ukupnom iznosu od 3.000,00€ 

 

III. OBLICI POTPORA 

 

Članak 7.  

Potporu za novorođeno dijete može ostvariti roditelj novorođenog/ posvojenog 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.  

 

Potporu za sklopljeni brak može ostvariti jedan od supružnika s neprekidnim prebivalištem na 

području Općine Tisno u trajanju od najmanje tri godine do dana sklapanja braka.  

 

Za ostvarenje prava na potporu za novorođeno dijete i sklopljeni brak u proračunu Općine Tisno 

osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  16.181,00€ 

     

 

IV. OSTALI OBLICI POMOĆI 

 
Članak 8. 

Za podmirenje ostalih oblika pomoći Općina Tisno je svom proračunu osigurala sredstva u ukupnom 

iznosu od 98.746,00 €. 

 

Ostali oblici pomoći:  

1. Za pomoć obiteljima nastradalih vatrogasaca Općina Tisno je u proračunu osigurala sredstva u 

iznosu od 19.112,00 € 

2. Za sudjelovanje u projektu „pomažemo jedni drugima“ koji se financira iz sredstva ESF fonda 

Općina Tisno je u proračunu osigurala sredstva u iznosu od 79.634,00 €.  

 

 

V. FINANCIRANJE DJELATNOSTI DOMA ZA STARIJE OSOBE  

 

Članak 9. 

 

Za podmirenje financiranja djelatnosti Doma za starije osobe Općina Tisno je u svom Proračunu iz općih 

prihoda i primitaka osigurala sredstva u iznosu od 305.000,00€ 

 

1. Za financiranje redovne djelatnosti Doma za starije osobe Općina Tisno je u proračunu osigurala 

sredstva u iznosu od 249.000€ 

2. Za financiranje redovne djelatnosti Doma za starije osobe – sufinanciranje cijene usluge 

korisnika Općina Tisno je u proračunu osigurala je 56.000,00€  

 

 

 

 



Članak 10. 

Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku Općine Tisno, a stupa na snagu 01.siječnja 

2023.godine.  

 

KLASA:024-02/22-01/200 

URBROJ:2182-5-01-22-01 

Tisno, 19.prosinca 2022.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

PREDSJEDNIK: 

Nikša Pirjak,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


