
 

 
 



 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13 ), Općinsko vijeće 
Općine Stara Gradiška na ____. sjednici održanoj _______ 2019. godine, donijelo  je 
  

ODLUKU 
o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 

  
Članak 1. 

(1)  Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za 
opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć) te visina i način isplate 
novčane pomoći koju osigurava Općina Stara Gradiška. 
  

Članak 2. 
 (1) Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj: 
-  koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na 

području općine Stara Gradiška od najmanje dvije godine neposredno prije rođenja 
djeteta za koje se podnosi zahtjev i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u 
cijelosti; 

-  ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište na području općine Stara Gradiška ili ako 
je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom na području općine Stara 
Gradiška u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći 
u cijelosti. 

(2) Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete. 
(3) Pravo na novčanu pomoć ne može se ostvariti i koristiti ako bilo koji od roditelja ne 
boravi na području Općine Stara Gradiška odnosno ako ima evidentiran privremeni odlazak iz 
Republike Hrvatske. 
  

Članak 3. 
(1)  Sredstva novčane pomoći osiguravaju se u proračunu Općine Stara Gradiška. 
(2) Visina novčane pomoći iznosi: 
- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva – 10.000,00 kuna koje će se isplatiti u 

cijelosti; 
-  za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva – 20.000,00 kuna koje će se isplatiti u 

dva jednaka obroka, tijekom dvije godine; 
-  za treće dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 30.000,00 kuna koje će se isplatiti u 

jednakim godišnjim obrocima, tijekom 3 kalendarske godine; 
- za četvrto  dijete roditelja podnositelja zahtjeva – 40.000,00 kuna koje će se isplatiti u 

jednakim godišnjim obrocima, tijekom 4 kalendarske godine, 
-  za peto i svako sljedeće dijete roditelja podnositelja zahtjeva – 50.000, 00 kuna koje će 

se isplatiti u jednakim godišnjim iznosima, tijekom 5 kalendarskih godina.  
(3) Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koji 

s njim žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno roditelja kojem su djeca dodijeljena na 
brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka odnosno odobrenog Plana 
o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnog rješenja o dodjeli djece na brigu i skrb u 
slučaju prestanka izvanbračne zajednice. 

  
Članak 4. 

(1)  Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Stara Gradiška (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) u roku od 6 mjeseci 
od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. 
(2) Roditelj podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti: 
- dokaz o državljanstvu; 



-  dokaze o prijavljenom prebivalištu i boravku obaju roditelja na području Općine Stara 
Gradiška, odnosno privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca na području 
Općine Stara Gradiška; 

-  dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu te koja su 
mu dodijeljena na brigu i skrb i njihovu prebivalištu; 

-  dokaz o razvodu braka ili prestanku izvanbračne zajednice (pravomoćna presuda o 
razvodu braka, odobren Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pravomoćno rješenje o 
dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice). 

(3) Nadležno upravno tijelo, prema potrebi, može zahtijevati i druge dokaze. 
(4) Dokazi iz stavka 3. ovog članka, dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje 
izvornika. 
(5) Nadležno upravno tijelo zaključkom odlučuje o pravu na novčanu pomoć i o njezinu 
iznosu u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 
  

Članak 5. 
 (1) Pravo na novčanu pomoć prestaje: 
- za prvo dijete isplatom pomoći; 
-  za drugo dijete isplatom drugog obroka; 
-  za treće dijete isplatom trećeg obroka; 
- za četvrto dijete isplatom četvrtog obroka; 
-  za peto i svako daljnje dijete isplatom petog obroka; 
-  posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran 

privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje je 
podnesen zahtjev, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni 
ili stalni boravak roditelju strancu na području općine Stara Gradiška, odnosno 
posljednjeg dana u mjesecu od kojeg bilo koji roditelj ne boravi na adresi  prijavljenog 
prebivališta ; 

(2) O prestanku prava iz stavka 1. alineja 6. ovoga članka nadležno upravno tijelo će 
zaključkom odlučiti po službenoj dužnosti. 
(3) Iznimno od stavka 1. alineje 6. ovog članka, pravo na novčanu pomoć ne prestaje 
roditelju kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb u slučaju razvoda braka ili prestanka 
izvanbračne zajednice . 
  

Članak 6. 
(1) Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je nadležnom upravnom tijelu prijaviti 
promjenu osobnih podataka roditelja i djece i drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu, u roku 
od 15 dana od dana nastanka promjene. 
(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane 
iznose iz članka 3. stavka 2. ove odluke. U suprotnome, nadležno upravno tijelo će povrat 
nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom. 
  

Članak 7. 
(1) Ako je roditelj podnositelj zahtjeva ili korisnik novčane pomoći preminuo ili ako su 
pravomoćnom presudom o razvodu braka odnosno odobrenom Planu o zajedničkoj roditeljskoj 
skrbi ili pravomoćnim rješenjem o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne 
zajednice, djeca dodijeljena na brigu i skrb roditelju koji nije korisnik prava, neisplaćeni iznosi, 
odnosno obroci, bit će isplaćeni drugom roditelju, odnosno skrbniku djeteta, sukladno članku 
3. stavka 3. ove odluke. 
  

Članak 8. 
 (1) Prigovor na zaključke iz članka 4. stavka 5. i članka 5. stavka 2. ove odluke podnosi se 
Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dostave zaključka, putem nadležnog upravnog tijela. 
(2) Odluka Općinskog načelnika  o prigovoru je konačna. 
  

Članak 9. 



(1)  Nadležno upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece i druge 
činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja prava na novčanu pomoć. 
(2) Ako nadležno upravno tijelo utvrdi promjene činjenica iz stavka 1. ovoga članka u vezi 
s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu obroka novčane pomoći do 
provjere svih činjenica iz stavka 1. ovoga članka. 
  

Članak 10. 
(1) Postupci koji su započeti prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi  na području 
općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 3/14 i 10/18)  a do 
stupanja na snagu ove Odluke nisu dovršeni, bit će dovršeni prema odredbama ove Odluke. 
  

Članak 11. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku općine 
Stara Gradiška 
  


