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OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i 42. Statuta
Općine Gornji Kneginec (“Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec broj 02/13, 07/13, 08/13, 02/2014 i
11/2017), općinski načelnik Općine Gornji Kneginec donosi sljedeću
ODLUKU br. 8/2018
o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava na novčanu
pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), koju u proračunu osigurava
Općina Gornji Kneginec.
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj odnosno skrbnik pod sljedećim uvjetima:
1. za dijete s prijavljenim prebivalištem na području Općine Gornji Kneginec,
2. koji je državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Općine Gornji Kneginec
u trenutku rođenja djeteta,
3. 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,
4. ako roditelji djeteta kao i njihovi članovi domaćinstava koji žive na zajedničkoj adresi prema Općini
Gornji Kneginec imaju podmirene sve obveze.
Članak 3.
Sredstva novčane pomoći osigurat će se u proračunu Općine Gornji Kneginec.
Visina novčane pomoći iznosi 2.000,00 kuna za svako novorođeno dijete.
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji
Kneginec u roku od 9 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove odluke može podnijeti zahtjev iz stavka 1.
ovoga članka u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, roditelj podnositelj zahtjeva dužan je
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);
-- potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini (izdaje Općina).
Jedinstveni upravni odjel, prema potrebi, može zahtijevati i druge dokaze.
Članak 5.
O pravu na novčanu pomoć odlučuje se rješenjem koje izrađuju i donose službenici određeni Pravilnikom o
unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela. Prethodnu suglasnost na rješenje daje općinski načelnik.
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Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Gornji
Kneginec“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
(„Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 03/2017).
KLASA: 022-05/18-01/2
UR.BROJ: 2186/05-03-18-1
U Turčinu, 15. siječnja 2018.		
										
										

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.
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“Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec” je službeno glasilo Općine Gornji Kneginec. Izdaje ga po potrebi Općina Gornji
Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42 204 Turčin.
Za izdavača: Goran Kaniški, općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik: Mario Levatić, pročelnik
Tehnički i izvršni urednik: Tomislav Šestak, referent za poslove društvenih djelatnosti i nabave
Tel.: 042/ 242 -150, Fax.: 042/ 242-169, e-mail: opcina@kneginec.hr, web: www.kneginec.hr
Naklada: 20 primjeraka
Tisak: Općina Gornji Kneginec, Jedinstveni upravni odjel

