
Na temelju članka 59. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj: 85/08,
110/08,  34/11,  54/11,  152/14,  59/17)  i  članka 31.  Statuta  Općine  Topusko  („Službeni   vjesnik“  br.
34/09,  10/13,  48/13-pročišćeni  tekst,   16/14  i  36/17),  Općinsko  vijeće   Općine  Topusko,   na   4.
redovitoj sjednici  održanoj dana  21. 12. 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o novčanoj potpori za novorođeno dijete

Članak 1.

Odlukom o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Topusko (u daljnjem tekstu:
Odluka) određuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu potporu za novorođeno dijete koju
osigurava Općina Topusko (u daljnjem tekstu: Općina), te visina novčane potpore i postupak njezina
ostvarivanja.
Potpora  za  novorođeno  dijete    je  novčani  iznos  na  koji  ima  pravo  jedan  od  roditelja  djeteta,  (u
daljnjem tekstu: primatelj  potpore).

Članak 2.

Pravo na isplatu novčane potpore ima jedan od roditelja koji ima  prebivalište na području Općine na
dan rođenja djeteta, uz uvjet da je za dijete prijavljeno prebivalište na području Općine.

Članak 3.

Novčana potpora isplaćuje se u jednokratnom iznosu, na račun podnositelja zahtjeva.
Novčana potpora isplaćuje se u iznosu od 3.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za isplatu novčanih potpora osiguravaju se u proračunu Općine.

Članak 5.

Zahtjev za isplatu novčane potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko.
Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, na obrascu propisanom od Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Topusko.
Zahtjevu je potrebno priložiti:

- rodni list novorođenog djeteta (preslika),
- dokaz o prebivalištu djeteta,
- dokaz o prijavljenom prebivalištu primatelja novčane potpore – osobne iskaznice ili drugog

važećeg osobnog dokumenta (preslika),
- presliku broja štednog računa primatelja novčane potpore na koji će se izvršiti isplata.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjela Općine Topusko  temeljem podnesenog  zahtjeva i priložene
dokumentacije donosi rješenje.

Članak 7.



Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati nagrade Općine Topusko za
novorođeno dijete („Službeni vjesnik“ broj 2/17).

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko, a stupa na snagu  1. 1. 2018.
godine.
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