
Na temelju članka 59. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("NN" br. 85/08, 

110/08 , 34/11 i 54/13) i članka 35. 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 i 19/13) i temeljem 

članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  7.  sjednici održanoj  31. siječnja 2014.g. 

donosi 

 

O D L U K U 

o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu u 2014. 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 u 2014. g. 

 

Članak 2. 

 Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti roditelj: 

-    državljanin Republike Hrvatske,  

- za dijete rođeno od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. g.  koje ima prijavljeno           

          prebivalište ma području općine Oprisavci, 

     -    da bar jedan od  roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Oprisavci 

godinu dana. 

 

 

Članak 3. 

 U 2014.g.  visina  jednokratne financijske pomoći za novorođenu djecu iznosi 

2.500,00  kn. 

  

Članak 4. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci  da javnim pozivom na 

službenim web stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti roditelje 

novorođene djece u 2014.g. na području općine  Oprisavci  kako bi mogli podnijeti Zahtjev za 

isplatu pomoći za novorođenu djecu u 2014.g.   

 

Članak 5. 
 Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći podnosi roditelj u roku 30 

dana od dana rođenja djeteta Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprisavci na 

posebnom  obrascu, a uz isti se prilažu sljedeći dokumenti: 

-          preslika domovnice ili osobne iskaznice roditelja, 

-          uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i novorođeno dijete, 

-          preslika rodnog lista za novorođeno dijete  

-          preslika kartice tekućeg računa  ili žiro računa roditelja. 

 

Članak 6. 

 

 Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete isplatit će se na tekući račun  ili 

žiro-račun roditelja u roku 30 dana od podnošenja zahtjeva. 

 

http://www.opcina-oprisavci.hr/


Članak 7. 

 Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Oprisavci  za 

2014.g. u Programu socijalne pomoći  Općine Oprisavci za 2014.g. 

 

  

Članak 8. 

 Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske  županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OPRISAVCI 

 

 

KLASA: 023-05/14-01/01 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

Oprisavci, 31. siječnja 2014.g.                

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franjo Klenuk 

 

 

DOSTAVITI: 

1. „Službeni vjesnik BPŽ“, 

2. Računovodstvo, 

3. Dosje zapisnika, 

4. Pismohrana  

 

 

 


