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 5. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), članka 8. Programa socijalnih
potreba Općine Promina u 2018. god. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.11/17) te
članka 41. st.3. al. 2. Statuta Općine Promina Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ broj 10/09, 9/10, 5/11, 3/13 i 8/13), Općinski načelnik Općine Promina donosi
ODLUKU
o novčanoj potpori za novorođeno dijete
na području Općine Promina za 2018. god.
Članak 1.
Ovom Odlukom podrobnije se određuje postupak, uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu
potporu za novorođeno dijete koju osigurava Općina Promina u 2018. god. sukladno Programu
socijalnih potreba Općine Promina u 2018. god..
Novčana potpora za novorođeno dijete (u daljnjem tekstu: novčana potpora) je novčani iznos na koji
imaju pravo jedan od roditelja, posvojitelj ili skrbnik (u daljnjem tekstu: primatelj novčane potpore).
Članak 2.
Pravo na isplatu novčane potpore ima primatelj novčane potpore ako:
- oba roditelja/ samohrani roditelj/ skrbnik/ posvojitelji imaju prebivalište na području Općine u
vrijeme rođenja djeteta
- dijete ima prijavljeno prebivalište na području Općine,
- uz podneseni zahtjev za isplatu novčane potpore priloži dokumentaciju iz članka 5. ove Odluke,
Članak 3.
Novčana potpora isplaćuje se primatelju novčane potpore u jednokratnom iznosu i to:
- za prvo dijete u iznosu od 3.000,00 kn,
- za drugo dijete u iznosu od 6.000,00 kn
- za treće dijete u iznosu od 9.000,00 kn
- za svako sljedeće dijete iznos potpore se povećava za 3.000,00 kn
Članak 4.
Sredstva za isplatu novčanih potpora osiguravaju se u Proračunu Općine Promina za 2018. god.
Članak 5.
Zahtjev za isplatu novčane potpore u iznosu iz članka 3. ove Odluke može se podnijeti za dijete
rođeno od 1. siječnja 2018. god. pa nadalje.
Zahtjev za isplatu novčane potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina.
Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, na obrascu koji čini sastavni dio ove Odluke.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
- rodni list novorođenog djeteta (preslika),
- dokaz o prebivalištu za oba roditelja/samohranog roditelja/skrbnika/posvojitelja (kopija
osobne iskaznice/ uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana)
- dokaz o prebivalištu za dijete (uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana),

-

kopija rodnih listova za ostalu djecu - kojima se dokazuje za koje dijete (prvo, drugo, treće
ili daljnje) se traži novčana potpora,
podatak (IBAN) o žiro računu primatelja novčane potpore na koji će se uplatiti potpora
dokaz da podnositelj zahtjeva ni članovi njegovog zajedničkog kućanstva nemaju
dospjelog duga prema Općini Promina ni pravnim osobama u njenom vlasništvu (potvrda
Općine, potvrda Eko-Promine d.o.o.).
Članak 6.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će rješenje kojim će:
- zahtjev prihvatiti i utvrditi pravo na novčanu potporu u određenom iznosu sukladno članku
3. ove Odluke ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani ovom Odlukom,
- zahtjev odbiti ukoliko utvrdi da nema osnove ili nisu ispunjeni uvjeti za isplatu novčane
potpore iz članka 2. ove Odluke,
- zahtjev odbaciti ukoliko utvrdi da zahtjevu nije priložena sva potrebna dokumentacija iz
članka 5. ove Odluke, a primatelj novčane potpore je bio pozvan da dopuni dokumentaciju
te istu nije dostavio u ostavljenom roku.
Protiv rješenja pročelnika može se podnijeti žalba Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb
Šibensko-kninske županije u roku 15 dana od dostave rješenja.
Članak 7.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području
Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 1/17).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije.

KLASA: 551-08/17-01/2
URBROJ: 2182/09-17-01
U Oklaju, 27. prosinca 2017.
OPĆINA PROMINA
Općinski načelnik:
Tihomir Budanko

