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), članka
34. Statuta općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 4/09 drugi pročišćeni tekst i 3/13) i članka 12. Pravilnika o socijalnoj skrbi na području Općine Dugi
Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 5/10), općinski načelnik Općine
Dugi Rat, donosi

ODLUKU
o novčanoj pomoći prigodom rođenja djeteta

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava
na novčanu pomoć prigodom rođenja djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), koju
osigurava Općina Dugi Rat.

Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje prava iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Dugi
Rat.

Članak 3.
Pravo na novčanu pomoć prigodom rođenja djeteta ostvaruje se u obliku jednokratne novčane
pomoći na iznos od 1.500,00 kn za prvo novorođeno dijete, 2.000,00 kn za drugo novorođeno
dijete i 2.500,00 kn za treće i svako slijedeće novorođeno dijete.

Članak 4.
Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Dugi Rat na propisanom obrascu, a najkasnije u roku od devet (9) mjeseci od
dana rođenja djeteta.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, roditelj podnositelj obvezan je uz zahtjev priložiti:
-

presliku osobne iskaznice oba roditelja djeteta
rodni list ili izvadak iz matice rođenih novorođenog djeteta,
uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete (ne starije od 6 mjeseci)
rodne listove ostale djece (ako ih obitelj ima)
dokaz od strane nadležne Porezne uprave da oba roditelja imaju poreznu karticu
evidentiranu na Općinu Dugi Rat,
kopiju tekućeg računa onog roditelja koji podnosi zahtjev, a na koji se isplaćuje naknada
za novorođeno dijete.

U osobito iznimnim situacijama Jedinstveni upravni odjel po potrebi može zahtijevati i druge
dokaze radi donošenja odluke o pravu na isplatu novčane pomoći.

Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel odlučuje o pravu na novčanu pomoć i o njezinom iznosu u roku od 30
dana od dana podnošenja zahtjeva sa potpunom dokumentacijom.
Članak 6.
Ova Odluka primjenjuje se na zahtjeve za isplatu novčane pomoći za djecu rođenu od
01.04.2017. godine.
Zahtjevi za isplatu novčane pomoći za djecu rođenu zaključno do 31.03.2017. godine, bez
obzira na vrijeme podnošenja, rješavati će se sukladno odredbama Zaključka Općinskog
načelnika Općine Dugi Rat, Klasa: 022-05/12-01/02, Urbroj: 2155/02-02-12-1 od 03. siječnja
2012. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.

KLASA: 022-05/17-01/76
URBROJ: 2155/02-02/1-17-1
Dugi Rat 31.03. 2017. godine
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