Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 32. Statuta Općine Tisno
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno
br. 1/18 i 2/20), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno na
27.sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih potreba Općine Tisno za 2020. godinu
Članak 1.
U Programu socijalnih potreba Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno“ broj 9/2019)
članak 1. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Za realizaciju Programa predviđa se iznos od 280.000,00 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 101.000,00 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 9.000,00 kn.
3.
Podmirenje troškova ogrijeva
Podmirenje troškova ogrijeva se odobrava
minimalne naknade koji se grije na drva.

samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene

Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva se odobrava iz Proračuna Šibensko-kninske
županije, u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.
4. 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.)
doživotne naknade roditeljima stradalih vatrogasaca sukladno Odluci vijeća

Za podmirenje ostalih oblika pomoći
110.000,00 kn.

osigurana su sredstva

u ukupnom

iznosu

od

NAKNADE U NARAVI
Jednokratna naknada u naravi sastoji se od paketa pomoći ( hrana i higijenske
potrepštine )
Socijalno ugroženim i nemoćnim, koja će se dijeliti u suradnji sa Župnim uredima
naselja Općine Tisno.
Jednokratna naknada u naravi osim paketa pomoći odobrava se i u slučajevima kada
se naknada u novcu ne koristi namjenski, odnosno postoji velika vjerojatnost da korisnik tu
pomoć neće koristiti namjenski.
Za podmirenje naknade u naravi osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od
30.000,00 kn. “.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Tisno, a primjenjuju se od 01. siječnja 2020. godine.
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