Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20), članka 37. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 11/21) i članka 9. Odluke Općinskog vijeća o pravima iz socijalne skrbi Općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 02/15 i 27/17), Općinski načelnik
Općine Oprisavci, dana 11. siječnja 2022.g. donosi
ODLUKU
o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu
s područja općine Oprisavci u 2022.g.
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu novčane
pomoći za novorođeno dijete na području Općine Oprisavci, visina novčane pomoći i
postupak ostvarivanja pomoći.
Članak 2.
Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti
roditelj, skrbnik ili posvojitelj:
- državljanin Republike Hrvatske,
- za dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području općine Oprisavci,
- da oba roditelja imaju prebivalište na području općine Oprisavci, a da bar jedan od
roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Oprisavci godinu dana.
Podnositelji zahtjeva za jednokratnu financijsku pomoć za novorođenu djecu koji
imaju prijavljeno prebivalište na području općine Oprisavci, ali ne borave tijekom cijele
godine na toj adresi, nemaju pravo na isplatu novčane potpore.
Pravo na isplatu novčane pomoći ne ostvaruje roditelj, skrbnik ili posvojitelj koji je dobio
jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave
(općini ili gradu).
Članak 3.
Visina jednokratne financijske pomoći za novorođenu djecu iznosi:
- 2.500,00 kn za prvorođeno dijete,
- 4.000,00 kn za drugorođeno dijete,
- 6.000,00 kn za treće i svako sljedeće rođeno dijete.
Članak 4.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci da pozivom na službenim web
stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti roditelje novorođene djece
na području općine Oprisavci kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći za novorođenu
djecu.
Članak 5.
Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći podnosi roditelj u roku
godine dana od dana rođenja ili posvojenja djeteta Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Oprisavci na posebnom obrascu, a uz isti se prilažu sljedeći dokumenti:

-

preslika osobne iskaznice oba roditelja,
uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i novorođeno dijete,
preslika rodnog lista za novorođeno dijete i ostalu djecu iz obitelji
rješenje o skrbništvu ili posvojenju
izjava roditelja, skrbnika ili posvojitelja da tijekom cijele godine borave na adresi
prebivališta.
- preslika kartice tekućeg računa ili žiro računa roditelja.
- JUO općine Oprisavci ima pravo zatražiti i drugu dokumentaciju (izjave/potvrde
javnog bilježnika i sl.) ukoliko postoje saznanja da tvrdnje navedene u traženim
izjavama nisu točne.
Članak 6.
Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete isplatit će se na tekući račun ili
žiro-račun roditelja u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, temeljem Rješenja za isplatu
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 7.
Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Oprisavci i u
Programu socijalne pomoći Općine Oprisavci za tekuću godinu.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
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