Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN br.157/13, 152/14, 99/15) i čl. 32.
Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13) Općinsko vijeće
Općine Tisno na svojoj 24. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015.godine donosi,

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općina Tisno br. 1/15) u članku 14.
stavak 4. mijenja se i glasi:
„
Iznimno, na temelju odluke načelnika općine pravo na jednokratnu naknadu može se
ostvariti i preko iznosa iz stavka 3. ovog članka, a najviše do iznosa od 10.000,00 kuna u
jednoj proračunskoj godini. „
Članak 2.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„
Općina Tisno nadoknađuje troškove za pokop umrlih osoba na području Općine Tisno
nepoznatog identiteta, te za pokop osoba koja je u trenutku smrti korisnik prava ili član
kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
Pravo na novčanu naknadu za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti obitelj
umrle osobe koja zbog trenutačnih materijalnih teškoća i nedostatnih primanja nije u
mogućnosti pokriti troškove pogreba. Obitelj je dužna podnijeti zahtjev za podmirenje
pogrebnih troškova u roku od 3 (tri) mjeseca nakon smrti umrle osobe. „
Članak 3.
U članku 24. u stavku 1. iza riječi „ ( izuzev naknade u naravi iz čl. 15. ove Odluke“
dodaju se riječi „ i jednokratne naknade iz čl. 14. st. 4. ove Odluke )“ .
Članak 4.
U članku 26. u stavku 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:
„ - potvrda o smrti osobe odnosno smrtni list člana obitelji „
Iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:
„ - dokazi o prihodima članova obitelji“.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Tisno.
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