Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta
Odlukom o novčanoj pomoć za opremu novorođenog djeteta (Odluka načelnika broj
07/2019.) utvrđeni su uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava
na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć),
koju osigurava Općina Gornji Kneginec.
Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć?
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj/skrbnik pod sljedećim uvjetima:
1. koji je državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području
Općine Gornji Kneginec u trenutku rođenja djeteta,
2. ako drugi roditelj djeteta, koji nije podnositelj zahtjeva, ima prijavljeno prebivalište na
području druge jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske, pod
uvjetom da nije ostvario pomoć za opremu novorođenog djeteta jedinice lokalne
samouprave na području koje ima prijavljeno prebivalište,
3. za dijete s prijavljenim prebivalištem na području Općine Gornji Kneginec.
Uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti:
 pisani zahtjev;
 uvjerenje o prebivalištu za dijete navedeno u zahtjevu;
 uvjerenje o prebivalištu za roditelja podnositelja zahtjeva;
 fotokopiju rodnog lista djeteta ili izvoda iz matične knjige rođenih;
 fotokopiju osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, te drugog roditelja;
 fotokopiju kartice tekućeg računa;
 potvrdu da drugi roditelj, koji nije podnositelj zahtjeva, nije ostvario pomoć za opremu
novorođenog djeteta druge jedinice lokalne samouprave (u slučaju da drugi roditelj
ima prijavljeno prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave na
području Republike Hrvatske);
Jedinstveni upravni odjel, prema potrebi, može zahtijevati i druge dokaze.
Rodiljama koje podnesu zahtjev do 30.06. naknada će biti isplaćena uoči Dana Općine Gornji
Kneginec, a rodilje koje podnesu zahtjev do 20.12. naknada će biti isplaćena uoči božićnih i
novogodišnjih blagdana u prostorijama Općine Gornji Kneginec o čemu će biti pismeno
obaviještene.
Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete?
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Gornji Kneginec na adresi Trg dr.Franje Tuđmana 2c, Turčin, NAJKASNIJE U
ROKU OD 12 MJESECI OD DANA ROĐENJA DJETETA ZA KOJE SE PODNOSI
ZAHTJEV, svakim radnim danom od 8,30 do 14,00 sati.
Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete može podnijeti zahtjev u roku 12
mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

_______________________________________________
(ime i prezime roditelja/skbnika podnositelja zahtjeva)

_______________________________________________
(adresa)

___________________________________________________________
(telefon)

OIB

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ
ZA NOVOROĐENO DIJETE
Molim da mi se prizna pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta za dijete:
__________________________________________________________, rođeno ________________________,
(ime i prezime, adresa prebivališta)

(datum i godina)

OIB

Podnositelj zahtjeva dobrovoljno daje podatke u svrhu ostvarivanja novčane pomoći za opremu
novorođenog djeteta. Isti će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće
koristiti. U slučaju uskrate bilo kojeg podatka potrebnog za ostvarivanje novčane pomoći, zahtjev se
neće moći riješiti.
Turčin, _________________

______________________________
(potpis roditelja podnositelja zahtjeva)

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na donaciju za novorođeno dijete koje je potrebno priložiti
uz zahtjev:









pisani zahtjev;
uvjerenje o prebivalištu za dijete navedeno u zahtjevu;
uvjerenje o prebivalištu za roditelja podnositelja zahtjeva;
fotokopiju rodnog lista djeteta ili izvoda iz matične knjige rođenih;
fotokopiju osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, te drugog roditelja;
fotokopiju kartice tekućeg računa;
potvrdu da drugi roditelj, koji nije podnositelj zahtjeva, nije ostvario pomoć za opremu
novorođenog djeteta druge jedinice lokalne samouprave (u slučaju da drugi roditelj
ima prijavljeno prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave na
području Republike Hrvatske);

NAPOMENA : Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođeno dijete potrebno je podnijeti u
roku od 12 mjeseci od rođenja djeteta
(svi dokumenti mogu biti fotokopije, uz original dokumenata na uvid)

