
 

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, 130/17), članka 8. Programa 

socijalnih potreba Općine Promina u 2018. god. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 

br.11/17, 2/18) te članka 54. st.1. al. 3. Statuta Općine Promina Promina („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“ broj 2/18), Općinski načelnik Općine Promina donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete 

na području Općine Promina za 2018. god. 

 

Članak 1. 

 

Članak 2. Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Promina za 2018. 

god. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 1/18) mijenja se i glasi: 

„Pravo na isplatu novčane potpore ima primatelj novčane potpore ako: 

- barem jedan od roditelja, posvojitelj ili skrbnik novorođenog djeteta u trenutku rođenja djeteeta 

ima prebivalište na području Općine Promina 

- roditelj koji u trenutku rođenja djeteta nema prebivalište na području Općine Promina do dana 

podnošenja zahtjeva pravo na novčanu potporu za novorođeno dijete nije ostvario u mjestu gdje 

ima prijavljeno prebivalište 

- prebivalište djeteta je na području Općine Promina, 

- uz podneseni zahtjev za isplatu novčane potpore priloži dokumentaciju iz članka 5. ove Odluke“ 

 

Članak 2. 

 

U članku 5. st. 4. Odluke iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi:  

„ - dokaz da roditelj koji u trenutku rođenja djeteta nije imao prebivalište na području Općine 

Promina nije ostvario pravo na novčanu potporu za novorođeno dijete na području jedinice lokalne 

samouprave gdje mu je bilo prebivalište.“  

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske 

županije. 
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U Oklaju, 02. ožujka 2018.     
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