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Godina XXV.
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Broj 8

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
24. Odluka o dodjeli pomoći Općine Đurđenovac za opremu novorođenog
djeteta …………………………………………………………………….
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****************************************************************
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
.
24.
Na temelju članka 39. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, br.
2/21.), Općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi

ODLUKU
o dodjeli pomoći Općine Đurđenovac
za opremu novorođenog djeteta
I.
Za svako novorođeno dijete na području Općine Đurđenovac roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo
na poklon u novčanoj vrijednosti od 1.000,00 kuna za opremu novorođenog djeteta.
II.
Pravo na pomoć iz točke I. ove Odluke pripada roditelju (skrbniku) koji ima hrvatsko
državljanstvo i prebivalište na području Općine Đurđenovac u trenutku rođenja djeteta, a zahtjev za
dodjelu pomoći podnese u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.
Pravo na pomoć pripada i roditelju posvojenog novorođenog djeteta, koji ima hrvatsko
državljanstvo i prebivalište na području Općine Đurđenovac u trenutku rođenja djeteta, a zahtjev za
dodjelu pomoći podnese u roku 6 mjeseci od dana posvojenja djeteta.
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III.
Postupak za dodjelu pomoći pokreće se na zahtjev roditelja (skrbnika ili posvojitelja)
novorođenog djeteta putem:
1. usluge e-Novorođenče, ili
2. neposrednom predajom pisanog zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu.
Zahtjev iz točke 1. prethodnog stavka podnosi se putem usluge e-Novorođenče.
Zahtjev iz točke 2. stavka 1. ove točke, podnosi se neposrednom predajom pisanog zahtjeva
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac, a zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću
dokumentaciju:
- rodni list (ili Izvadak iz matice rođenih) za novorođeno dijete,
- rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik),
- preslika osobne iskaznice roditelja (skrbnika ili posvojitelja),
- broj tekućeg računa roditelja (skrbnika ili posvojitelja) na koji će se izvršiti isplata pomoći
(ukoliko posjeduje).
Jedinstveni upravni odjel provodi postupak o čemu donosi rješenje sukladno odredbama ove
Odluke.
IV.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli jednokratne novčane naknade
za novorođenu djecu s područja općine Đurđenovac i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli
jednokratne novčane naknade za novorođenu djecu s područja općine Đurđenovac („Službeni glasnik“
Općine Đurđenovac, br. 5/05 i 3/16).
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Đurđenovac.
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Đurđenovac, 25. kolovoza 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
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