
Na temelju članka 19. st.1. al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17), članka 6. stavka 1. i članka 117. stavka 1., 2.  i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 

br. 157/13 , 152/14, 52/16, 16/17, 130/17) i članka 30. st.1. toč.3. Statuta Općine Promina Promina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 10/09, 9/10, 5/11, 3/13 i 8/13), Općinsko vijeće 

Općine Promina, na 5. sjednici dana 29. siječnja 2018. god. donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE 

Programa socijalnih potreba Općine Promina u 2018. god. 

 

Članak 1. 

U članku 2. Programa socijalnih potreba Općine Promina u 2018. god. („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije br. 11/17), u alineji 2. nakon riječi „naknada“ dodaje se zarez i riječi „potpora za 

sklapanje braka“.  

 

Članak 2. 

Članak 3. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku, uz predočenje računa čiji 

se trošak podmiruje, a koji mora glasiti na ime korisnika zajamčene minimalne naknade, podnositelja 

zahtjeva, ili na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili 

fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.“ 

 

Članak 3. 

Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Novčana potpora za novorođeno dijete je novčani iznos na koji ima pravo jedan od roditelja, posvojitelj 

ili skrbnik svakog novorođenog djeteta pod uvjetom da barem jedan od roditelja u trenutku rođenja 

djeteta ima prebivalište na području Općine Promina i da roditelj koji u trenutku rođenja djeteta nema 

prebivalište na području Općine Promina to pravo do dana podnošenja zahtjeva nije ostvario u mjestu 

prebivališta, te da se prebivalište djeteta prijavi na području Općine Promina.“ 

 

Članak 4. 

Nakon članka 8. dodaje se novi članak 9. koji glasi: 

„Potpora za sklapanje braka je novčani iznos koji se dodjeljuje bračnom paru jednokratno povodom 

sklapanja braka, pod uvjetom da osobe koje ga sklapaju imaju prebivalište na području Općine Promina, 

odnosno, ako jedna od njih prije sklapanja braka nije imala prebivalište na području Općine, da ga prijavi 

u roku 30 dana od dana sklapanja braka. 

Jednokratna novčana potpora iz stavka 1. ovog članka iznosi 5.000,00 kn. 

Postupak, ostali uvjeti i način ostvarivanja potpore iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnom 

odlukom općinskog načelnika.“ 

Dosadašnji članak 9. postaje članak 10. 

 

Članak 5. 

Ove Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Promina u 2018. god. stupaju na snagu 

osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije. 

 

KLASA: 551-01/17-01/1 

URBROJ: 2182/09-17-02 

Oklaj, 29. siječnja 2018. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PROMINA 
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Davorka Bronić 

 


