
 

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 13. sjednici dana 19. prosinca 2022.godne donosi,  

 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi  i drugim potporama 

 

 

Članak 1.  

U Odluci o socijalnoj skrbi i drugim potporama ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 

4/22) članak 11. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„  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, izjavu člana kućanstva i sl.“ .   

 

 

Članak 2. 

Članak 14. mijenja se i glasi:  

  

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

naknadu u naravi.  

Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini za samca 

može iznositi najviše 350,00 eura.  

Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini za kućanstvo 

može iznositi najviše 500,00 eura.   

 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 

1.300,00 eura.“ .  

 

 

                                                        Članak 3.  

Članak 20. mijenja se i glasi:  

„Visina potpore za novorođeno dijete iznosi:  

1. za  prvorođeno dijete  iznosi……………………………...………….500,00 eura 

2. za drugorođeno dijete iznosi…………………………………..…… 700,00 eura 

3. treće i svako slijedeće  dijete  iznosi…………………….………....1000,00 eura.  

Iznos iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se jednokratno.“ .  

 

 

Članak 4. 

Članak 22 mijenja se i glasi:  

        „ Visina potpore  za sklopljeni brak iznosi…………………………….…..…150,00 eura. 

Iznos iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se jednokratno.“ . 

 

 

 



 

Članak 5. 

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

01.siječnja 2023.godine.  

 

KLASA:024-02/22-01/203 

URBROJ:2182-5-01-22-1 

Tisno,19. prosinca 2022.godine  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

PREDSJEDNIK: 

Nikša Pirjak,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


