Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01,60/01.,106/03.,129/05.,109/07.,125/08.,36/09.i 150/11.)članka 14.st.5. Zakona o socijalnoj skrbi
(NN 57/11.) i članka 21.i 22. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 04/2009.),
Gradsko vijeće Grada Krapine je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 31.01.2012.godine donijelo

ODLUKU
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na pomoć za novoroñenu djecu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrñuju se opći uvjeti i način ostvarivanja prava na pomoć Grada Krapine za
novoroñeno dijete.
Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novoroñeno dijete mogu ostvariti roditelji ako:
- oba roditelja, odnosno samohrani roditelj, imaju prebivalište na području Grada Krapine na dan
roñenja djeteta,
- novoroñeno dijete ima prebivalište na području Grada Krapine,
- podnesu pisani zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana roñenja djeteta.

Članak 3.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novoroñeno dijete podnosi se Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti u roku od 6 mjeseci od dana roñenja djeteta.
Uz zahtjev roditelji su obavezni priložiti slijedeću dokumentaciju:
- rodni list ili izvadak iz matice roñenih za novoroñeno dijete,
- rodne listove ili izvadak iz matice roñenih za drugu zajedničku djecu podnositelja zahtjeva,
- presliku osobne iskaznice oba roditelja / samohranog roditelja i uvjerenje o prebivalištu
- dokument kojim se potvrñuje da je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj,
- uvjerenje o prebivalištu novoroñenog djeteta,
- presliku kartice tekućeg računa
Članak 4.

Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći za novoroñeno dijete osiguravaju se u
Proračunu Grada Krapine.
Visinu isplate novčane pomoći za novoroñeno dijete ovisi o broju zajedničke djece roditelja
podnositelja zahtjeva.
Jednokratna novčana pomoć za novoroñenu djecu iznosi:
- 1.000,00 kuna za prvoroñeno dijete
- 1.500,00 kuna za drugoroñeno dijete
- 3.000,00 kuna za trećeroñeno dijete
Za svako daljnje roñeno dijete (četvrto,peto,...) iznos pomoći uvećava se za 1.000,00 kuna

Roditeljima blizanaca visina pomoći utvrñena stavkom 3.ovog članka uvećava se za dodatnih 1.000,00
kuna.

Članak 5.

Na temelju zahtjeva iz članka 3. ove Odluke, Upravni odjel za društvene djelatnosti provest će
postupak utvrñivanja prava i donijeti rješenje o usvajanju zahtjeva, a Upravni odjel za financije i
proračun, javnu nabavu i gospodarstvo, izvršit će isplatu utvrñene novčane pomoći.
Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu pomoć, Upravni odjel za društvene
djelatnosti izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva, protiv kojeg roditelji mogu izjaviti žalbu nadležnom
upravnom tijelu županije, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Krapine.
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