Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN br.157/13, 152/14) i čl. 32. Statuta
Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13) Općinsko vijeće Općine
Tisno na svojoj 16. sjednici održanoj dana 24.veljače 2015.godine donosi,

ODLUKU
o socijalnoj skrbi
I.

OPĆE ODREDBE:

Članak 1.
Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi ( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz
socijalne skrbi koje osigurava Općina Tisno ( u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne
skrbi, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava, kao i
prava na ostvarivanje potpora stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog statusa osobe
koja ostvaruje potporu.
Članak 2.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine
u koliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na
teret Republike Hrvatske te drugih, pravnih i fizičkih osoba.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi te potpore stimulacijskog karaktera
osiguravaju se iz Proračuna Općine odnosno Programa socijalnih potreba Općine Tisno koji
se donosi za tekuću godinu.
Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 5.
Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili
nasljeđivati.
Korisnik socijalne skrbi može ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika
pomoći iz ove Odluke, ako istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje
namijenjeno, izuzev ako ovom odlukom nije drugačije određeno.
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI:
Članak 6.
Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je važećim
Zakonom o socijalnoj skrbi.
Članak 7.
Prava iz socijalne skrbi te prava na potpore stimulacijskog karaktera utvrđene ovom
odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu sa prebivalištem na području Općine Tisno te
strancu i osobi bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Tisno.
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III. OBLICI NAKNADA I POTPORA:
Članak 8.
Naknade prema ovoj odluci su:
1. Naknada za troškove stanovanja
2. Naknada za trošak ogrijeva
3. Jednokratna naknada u novcu ili naravi
4. Pogrebni troškovi
5. Naknade humanitarnim organizacijama i udrugama
Potpore prema ovoj odluci su:
1. Potpora za novorođeno/posvojeno dijete
2. Potpora za sklopljeni brak
3. Potpora za školovanje- stipendija
4. Subvencioniranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
5. Potpora za obrazovanje- nabavka školskih knjiga
1. Naknada za troškove stanovanja:
Članak 9.
Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade
po rješenju nadležnog centra za socijalnu skrb.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu
energiju, plin, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Članak 10.
Naknadu za troškove stanovanja Općina priznaje do iznosa polovice iznosa zajamčene
minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema čl. 30 st. 1. Zakona o
socijalnoj skrbi (NN br.157/13, 152/14).
Naknadu za troškove stanovanja Općina može odobriti i do iznosa pune minimalne
naknade utvrđene prema čl. 30 st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.157/13,152/14), ako se
na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.
Članak 11.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na
način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj
osobi koja je izvršila uslugu do iznosa određenog prema čl. 10 ove odluke.
Naknada za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti mjesečno u iznosu
određenom prema čl. 10. ove Odluke, a može se odobriti u jednokratnom godišnjem iznosu
prema ocjeni Povjerenstva za socijalnu skrb.
2. Naknada za troškove ogrijeva:
Članak 12.
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na
naknadu za troškove ogrijeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m2 drva ili odobri
novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi predstavničko tijelo
Šibensko- kninske županije.
Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva osiguravaju se iz proračuna Šibenskokninske županije.
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Naknada za troškove ogrijeva odobrava se rješenjem, a realizira se na način da
Općina izvrši plaćanje korisniku trošak ogrijeva u visini iz st. 1. ovog članka.
3. Jednokratne naknade:
Članak 13.
Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih
materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog
rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl., a sve
prema ocjeni Povjerenstva za socijalnu skrb.
Jednokratna naknada iz st. 1. ovog članka može se priznati zbog nabavke osnovnih
predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih
predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.
Članka 14.
Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na
naknadu u naravi.
Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično kad
Povjerenstvo za socijalnu skrb utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu
ne koristi odnosno da postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.
Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti u iznosu od
najviše pet osnovica iz čl. 27. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 157/13,152/14), za samca,
odnosno sedam osnovica iz čl. 27. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14).
Iznimno, jednokratna naknada može se ostvariti i preko iznosa iz st. 3 ovog članka na
prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb uz suglasnost načelnika općine, a najviše do iznosa
od 10.000,00 kuna.
Članak 15.
Jednokratna pomoć u naravi osim čl. 14. može se dodijeliti i u vidu paketa pomoći
(hrana i higijenske potrepštine) koji se jednom godišnje dodjeljuju socijalno ugroženim,
starim i nemoćnim osobama sa područja Općine Tisno, na temelju odluke načelnika općine
prema popisu koji dostave mjesni odbori u suradnji sa župnim uredima.
4. Pogrebni troškovi:
Članak 16.
Pogrebni troškovi za pokop umrlih osoba na području Općine Tisno, nepoznatog
identiteta, te za pokop osobe koja je u trenutku smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je
korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu u koliko to pravo nije ostvareno putem
nadležnog centra za socijalnu skrb, podmiruju se izravnim plaćanjem računa dobavljaču
usluga.
5. Naknade humanitarnim organizacijama i udrugama :
Članak 17.
Iz sredstava Proračuna Općine Tisno može se odobriti naknada humanitarnim
organizacijama i udrugama sa područja koje se bave ostvarivanjem prava i zaštite socijalno
ugroženog stanovništva, udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite osoba s
invaliditetom, udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite hrvatskih branitelja i
invalida Domovinskog rata, kao i udruga proizašlih iz II. svjetskog rata, civilnih invalida rata i
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slično, udrugama koje se bave ostvarivanjem prava zaštite umirovljenika, te ostalim
organizacijama, udrugama i društvima ako su njihovi programi i djelatnosti od interesa za
Općinu Tisno.
6. Potpore:
Članak 18.
Pravo na potporu za novorođeno/posvojeno dijete i potporu za sklopljeni brak
ostvaruju korisnici od kojih barem jedan ima prebivalište na području Općine Tisno u trajanju
duljem od tri godine računajući od prije podnošenja zahtjeva za isplatu pomoći.
Članak 19.
Pravo na potporu za školovanje- stipendiju, ostvaruje se u postupku, na način i po
uvjetima propisanima Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata Općine Tisno.
Pravo na potporu za subvencioniranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
ostvaruje se u postupku, na način i po uvjetima propisanima Pravilnikom o sufinanciranju
troškova prijevoza učenika srednjih škola iz Općine Tisno.
Članak 20.
Odlukom načelnika općine može se odobriti sufinanciranje troškova nabavke školskih
udžbenika učenicima osnovnih škola na području Općine Tisno sukladno mogućnostima
Proračuna Općine Tisno.
IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA:
Članak 21.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i potpora pokreće se na zahtjev
korisnika ili po službenoj dužnosti osim ako posebnom odlukom nije drugačije određeno.
Postupak za priznavanje prava propisanih ovom odlukom pokreće se i na zahtjev
bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke.
Članak 22.
Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi predaje se u pisarnici Općine Tisno.
Uz zahtjev korisnici su dužni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi
utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i potpora.
Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini
kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i potpora i
pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne
skrbi i potpora.
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz
socijalne skrbi, te potpora, korisnik odgovara materijalno i kazneno.
Članak 23.
Zahtjev za ostvarivanje slijedećih prava i potpora: potpora za novorođeno/posvojeno
dijete, potpora za sklopljeni brak, pogrebni troškovi, naknade humanitarnim organizacijama i
udrugama, upućuje se načelniku Općine Tisno.
O zahtjevu načelnik Općine Tisno odlučuje odlukom u roku od 30 dana od dana
zaprimanja zahtjeva sukladno mogućnostima Proračuna Općine Tisno.
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Članak 24.
O zahtjevu za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja i jednokratne
naknade u naravi i novcu (izuzev naknade u naravi iz čl. 15. ove odluke) odlučuje rješenjem
nadležni upravni odjel Općine Tisno, na temelju prijedloga Povjerenstva za socijalnu skrb, u
roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
O žalbi protiv rješenja nadležnog upravnog odjela Općine Tisno, odlučuje nadležni
upravni odjel Šibensko- kninske županije, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Članak 25.
Povjerenstvo za socijalnu skrb sastoji se od tri člana, a imenuje ga načelnik općine
posebnom odlukom. Rad povjerenstva održava se na sjednicama.
Članak 26.
Radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarenje prava na naknadu za
troškove stanovanja korisnik je dužan dostaviti:
- popunjeni obrazac zahtjeva
- rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi
- preslika osobne iskaznice
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
- preslika dokumenta vezanih uz predmet zahtjeva ( npr. račun za struju, vodu,
komunalnu naknadu, odvoz smeća, ugovor o najmu i dr.)
Radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarenje prava na jednokratnu
novčanu naknadu u novcu ili naravi (izuzev naknade u naravi iz čl. 14. ove odluke) korisnik je
dužan dostaviti:
- popunjeni obrazac zahtjeva
- preslika dokumenata vezanih uz predmet zahtjeva tj. dokaz o postojanju okolnosti
iz čl. 13. (liječnička dokumentacija, rodni list djeteta, izjave o statusu (učenik,
student), računi za lijekove, smrtni list člana obitelji, računi i dr.)
- izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
- podatke o prihodima korisnika i članova zajedničkog domaćinstva (potvrda o
visini dohotka, uvjerenje o nezaposlenosti, odrezak od penzije, rješenje o
invalidnosti i slično)
- preslika osobne iskaznice
Radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarenje prava na naknadu troškova
pogreba korisnik je dužan dostaviti:
- potvrdu liječnika o smrti (kod pokopa osobe nepoznata identiteta)
- rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi
- računa dobavljača pogrebnih usluga
Radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarenje prava na potporu
novorođeno/posvojeno dijete korisnik je dužan dostaviti:
- popunjeni obrazac zahtjeva
- potvrdu o prebivalištu
- presliku osobne iskaznice
- rodni list novorođenog/posvojenog djeteta
- rodne listove ostale djece korisnika
Radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarenje prava na potporu za
sklopljeni brak korisnik je dužan dostaviti:
- popunjeni obrazac zahtjeva
- potvrdu o prebivalištu
- presliku osobne iskaznice
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- vjenčani list
Tijela nadležna za odlučivanje prema odredbama ove Odluke mogu, po potrebi,
zatražiti i druge dokaze koje smatraju važnima za pravilno odlučivanje.
Članka 27.
Korisnik je obvezan tijelima nadležnima za odlučivanje prema odredbama ove odluke
prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom
Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
Ako se promjene okolnosti o kojim ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne
skrbi tijelo nadležno za odlučivanje prema odredbama ove Odluke donijeti će novu
rješenje/odluku.
Članak 28.
Korisnik je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom obvezatan
je Općini nadoknaditi štetu ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili
je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način
ostvario pravo koje mu ne pripada,
- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja
utječe na gubitak prava ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao
ili je morao znati.
Članak 29.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe
važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.
Članak 30.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Tisno.
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U Tisnom, 24.veljače 2015.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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