OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 022-01/16-01/13-07
URBROJ: 238/11-03/1-16-1
Jakovlje, 27. prosinca 2016.
Na temelju ĉlanka 48. Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proĉišćeni tekst i
137/15), i ĉlanka 45. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13),
općinska naĉelnica Općine Jakovlje donosi
O D L U K U
O ISPLATI JEDNOKRATNE POMOĆI
ZA NABAVKU OPREME ZA NOVOROĐENČAD
Ĉlanak 1.
Roditeljima novoroĊenog djeteta, samohranom roditelju ili posvojitelju s
prebivalištem na podruĉju općine Jakovlje u trajanju najmanje 6 (šest) mjeseci prije
roĊenja djeteta isplatit će se jednokratna novĉana pomoć za nabavku opreme za
novoroĊenĉad:
- za prvo dijete u iznosu od 2.000,00 kuna,
– za drugo dijete u iznosu od 2.500,00 kuna,
– za treće i svako slijedeće dijete, blizance, trojke, ĉetvorke u iznosu od 3.000,00 kuna
po djetetu.
Novĉana naknada iz stavka 1. ovog ĉlanka umanjuje se za 500,00 kuna po naknadi,
ako jedan od roditelja/posvojitelja nema prebivalište na podruĉju općine Jakovlje.
Ĉlanak 2.
Isplata novĉane pomoći iz ĉlanka 1. ove Odluke izvršit će se na tekući raĉun jednog
od roditelja/posvojitelja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Ĉlanak 3.
Zahtjevi za isplatu sredstava podnose se najkasnije u roku od 90 dana od dana
roĊenja djeteta.
Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novĉane pomoći iz ĉlanka 1. ove Odluke,
potrebno je priložiti:
- Rodne listove za svu djecu u obitelji podnositelja/ice zahtjeva,
- Potvrdu o prijavi prebivališta za dijete za koje se podnosi zahtjev,
- Presliku osobne iskaznice roditelja/posvojitelja (podnositelja/ice zahtjeva) koji živi u
kućanstvu sa djetetom za kojeg se podnosi zahtjev na podruĉju Općine Jakovlje, iz
koje je vidljivo da je prebivalište roditelja/posvojitelja više od šest mjeseci na

-

podruĉju Općine Jakovlje prije roĊenja djeteta (po potrebi priložiti presliku stare
osobne iskaznice ili presliku Uvjerenja o prebivalištu.
Izjava o ĉlanovima zajedniĉkog kućanstva,
Presliku kartice tekućeg raĉuna ili ugovora o otvaranju raĉuna podnositelja zahtjeva
(original na uvid).
Dokaz da je samohrani roditelj ili posvojitelj.

Ĉlanak 4.
Roditelj/posvojitelj koji da netoĉne ili neistinite podatke i primi isplatu pomoći za
opremu novoroĊenĉeta prema ovoj Odluci, a za kojega se naknadno utvrdi da ne
ispunjava uvjete za istu, dužan je vratiti isplaćeni iznos pomoći sa zakonskim zateznim
kamatama koje teku od dana isplate.
Ĉlanak 5.
Novĉanu pomoć neće moći koristiti roditelji/posvojitelji ako oni, ili ĉlanovi njihovog
kućanstva nemaju podmirene financijske obaveze prema Općini Jakovlje, te ako za objekt
ili stan u kojem imaju prijavljeno prebivalište nisu podmirene sve naknade za koje razrez
vrši općina Jakovlje.
Ĉlanak 6.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku općine Jakovlje, a primjenjuje se
od 1. sijeĉnja 2017. godine, za djecu roĊenu nakon 1. sijeĉnja 2017. godine.
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