Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac na svojoj
4. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i
korištenja prava na novčanu pomoć Općine Slavonski Šamac za opremu novorođenog djeteta
(u daljnjem tekstu: novčana pomoć).
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu u visini od
1.000,00 kn za djecu rođenu od 01. siječnja 2014. godine s prijavljenim prebivalištem na
području općine Slavonski Šamac.
Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Slavonski
Šamac.
Članak 3.
Pravo na dodjelu novčane pomoći može ostvariti i koristiti roditelj:
-državljanin Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području općine
Slavonski Šamac od najmanje dvije godine neposredno prije rođenja djeteta na osnovu kojeg
se traži novčana pomoć , i dalje neprekidno,
- ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište na području općine Slavonski Šamac ili ako je
drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom na području Općine Slavonski
Šamac u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Općinskom načelniku Općine
Slavonski Šamac u roku 60 dana od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na posebnom obrascu koji se može dobiti
u Općini Slavonski Šamac.
Roditelj podnositelj zahtjeva dužan je potpisati Izjavu o danim podacima koja se
prilaže uz zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom.
Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove Odluke može podnijeti
zahtjev iz stavka 1. ovog članka u roku 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, roditelj
podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
-dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
-dokaz o prijavljenom prebivalištu za oba roditelja i dijete (preslika osobne iskaznice ili
uvjerenje iz MUP.a),
-rodni list djeteta na osnovu kojeg se traži novčana pomoć (preslika)
-preslika kartice tekućeg računa ili žiro računa roditelja na koji će se izvršiti isplata pomoći.
Općinski načelnik Općine Slavonski Šamac, prema potrebi može zahtjevati i druge
dokaze.

Članak 5.
Isplata novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke izvršit će se na tekući ili žiro račun
jednog od roditelja u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 6.
Roditelj koji da netočne podatke i primi isplatu pomoći za opremu novorođenčeta
prema ovoj Odluci, a za kojega se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete za istu, dužan je
vratiti uplaćeni iznos pomoći s zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana uplate.
Članak 7.
Novčanu pomoć iz članka 1. ove Odluke ne mogu koristiti roditelji koji na dan
podnošenja zahtjeva imaju nepodmirene financijske obveze prema Općini Slavonski Šamac
veće od 200,00 kn.
Članak 8.
Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac za izvršenje ove Odluke zadužuje načelnika
Općine Slavonski Šamac.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
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