PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD IMOTSKI
Gradsko vijeće
Ante Starčevića 23
Klasa:
Ur. Broj:
Imotski,
Tel: 021/841-125 Fax: 021/841-409

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13)i članka 31.
Statuta Grada Imotskoga Sl. glasnik Grada Imotskoga 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni
tekst, 2/17- ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskoga na XVII. sjednici održanoj
…………………….. 2019. godine donijelo je:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada
Imotskog“ broj 5/2017 – u daljnjem tekstu Odluka).
Članak 2.
Članak 14. odluke mijenja se i glasi:
(1) Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti i koristiti roditelji ili posvojitelji:
a. za dijete rođeno između 01.siječnja 2019. i 31.prosinca 2020. godine,
b. koji su državljani Republike Hrvatske imaju prijavljeno prebivalište i na području
grada Imotskoga, u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine neposredno
prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev i dalje neprekidno sve do isplate
novčane pomoći u cijelosti.
(2) Novčanu pomoć može ostvariti i obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prebivalište
/na području Grada Imotskoga u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine prije
rođenja djeteta, a drugi roditelj mora imati prebivalište u Gradu Imotskomu, u vrijeme
podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane naknade u cijelosti.
(3) Novčanu pomoć može ostvariti i roditelj iz jedno roditeljske obitelji koji ima prebivalište
na području Grada Imotskoga u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine prije
rođenja djeteta.
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(4) Novorođeno dijete mora imati prijavljeno prebivalište na području Grada Imotskoga
neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.
(4)Visina novčane pomoći za novorođenu djecu iznose kako slijedi:
a. prvo dijete – 10 000, 00 kuna
b. drugo dijete – 20 000,00 kuna
c. treće i svako daljnje dijete – 50 000,00 kuna
(5) Novčana sredstva iz točke 4 ovoga članka isplatiti će se:
a. dvokratno u dvije kalendarske godini za prvo dijete
b. četverokratno u dvije kalendarske godini za drugo dijete
c. u 24 rate u dvije kalendarske godini za treće u svako daljnje dijete
(6) Roditelji kojima će se vršiti isplata novčanihsredstava u dužni su dostaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu grada Imotskoga početkom svake kalendarske godine:
a. uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili posvojitelja (ne starije od 6 mjeseci)
b. uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete (ne starije od 6 mjeseci).
(7) Roditelji kojima je izvršena isplata novčanih dužni su dostaviti važeće osobne iskaznice
za oba roditelja i dijete, a ako dijete nema osobnu iskaznicu onda uvjerenje o prebivalištu
najduže 30 dana od dana zadnje isplaćene rate.
Članak 3.
Iza članka 14. dodaje se članak 14. (a) koji glasi:
(1) Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada
Imotskoga (u daljnjem tekstu: Odjel) u roku od 3 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje
se podnosi zahtjev.
(2) Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove Odluke može podnijeti zahtjev
iz stavka 1. ovog članka u roku od 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o
posvojenju.
(3) Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, roditelj ili posvojitelj,
podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
a. dokaz o državljanstvu roditelja odnosno posvojitelja koji podnosi zahtjev
(preslika osobne iskaznice),
b. preslike izvatka iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete,
c. preslike izvadaka iz matice rođenih ili rodni list za svako dijete u obitelji te
djece koja su mu dodijeljena na brigu i skrb,
d. uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili posvojitelja odnosno uvjerenje o
privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranog državljanina,
e. uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete za koje se traži naknada
f. preslika IBAN računa jednog od roditelja ili posvojitelja na koji će se izvršiti
isplata novčanih sredstava.
g. Kod jedno roditeljske obitelji roditel jdokazuje skrb rješenjem suda o povjeri
djeteta/djece, odnosno smrtnim listom za drugog roditelja
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(4) Odjel može zatražiti i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava u smislu ove Odluke,
ukoliko se za to ukaže potreba.
(5) Odjel odlučuje Zaključkom o pravu na novčanu naknadu i o njezinom iznosu u roku od 60
dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.
(6) Ako je roditelj ili posvojitelj, podnositelj zahtjeva ili korisnik novčane pomoći, preminuo,
neisplaćeni iznos, odnosno obroci, biti će isplaćeni drugom roditelju ili posvojitelju,
odnosno skrbniku djeteta.
Članak 4.
Iza članka 14. (a) dodaje se članak 14. (b) koji glasi:
(1) Pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete prestaje:
a. isplatom novčanih sredstava,
b. posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište roditelja ili
posvojitelja, ili djeteta iz Grada Imotskoga.
(2) Ovo pravo se ne može ostvariti ukoliko je obitelj dobila naknadu za novorođeno dijete od
druge jedinice lokalne samouprave (grada ili općine) u Republici Hrvatskoj.
(3) U slučaju da se utvrde nepravilnosti isplatitelj novčane pomoći će zatražiti povrat
isplaćenih sredstava.
Članak 5.
Iza članka 14. (b) dodaje se članak 14. (c) koji glasi:
Roditelji koji ne mogu ostvariti prava prema člancima 14, 14a) i 14b) mogu ostvariti prava na
novčanu pomoć za novorođeno dijete ako zadovoljavaju uvijete:
Svako novorođeno dijete, čiji jedan roditelj ima prebivalište na području Grada neprekidno
godinu do dana podnošenja zahtjeva, ima pravo na naknadu za novorođeno dijete. Novčani
iznos naknade za novorođeno dijete ovisi o broju djece u obitelji, te iznosi:
- za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji 1.000,00 kn
- za treće i svako daljnje novorođeno dijete u obitelji 2.000,00 kn,
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete podnosi se gradu Imotskom
Uz zahtjev se mora priložiti:
- izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,
- izvadak iz matice rođenih za svako dijete u obitelji (ako se radi o troje i više djece),.
- preslike osobnih iskaznica roditelja (za jednog roditelja datum izdavanja mora biti 3 godine
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prije podnošenja zahtjeva) ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za svakog
roditelja (za stranca uvjerenje o boravištu),
- potvrdu grada/općine gdje drugi roditelj ima prebivalište da nije od svoje jedinice lokalne
samouprave koristio pravo na naknadu za novorođeno dijete.
Ovo pravo mogu zahtijevati i posvojitelji maloljetnog djeteta.
Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od rođenja / posvojenja djeteta.
Ovo pravo se ne može ostvariti ukoliko je obitelj dobila naknadu za novorođeno dijete od
druge jedinice lokalne samouprave (grada ili općine) u Republici Hrvatskoj.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
dr.sc.Perica Tucak

