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REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HRAŠĆINA   
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 550-01/15-01/08 
URBROJ: 2211/03-15-01 
Trgovišće, 15. prosinca 2015. 
 
 
 Na temelju članka 21. Statuta Općine Hrašćina ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije" broj 18/09), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na svojoj  16. sjednici održanoj dana 
15.12.2015. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o isplati pomoći roditeljima novorođene djece 
na području Općine Hrašćina u 2016. godini 

 
 

Članak 1.  
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć 

roditeljima novorođene djece na području Općine Hrašćina, te visina pomoći i postupak 
njezina ostvarivanja u 2016. godini. 

Pomoć roditeljima novorođene djece u obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo 
roditelji. 
 

Članak 2.  
Pravo na pomoć roditeljima novorođene djece može ostvariti i koristiti roditelj: 

  - za dijete rođeno u obitelji od 01. siječnja  do 31. prosinca 2016. godine, 
  - koji je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine 
    Hrašćina. 
 

Članak 3. 
Visina novčane pomoći roditeljima za novorođeno dijete u obitelji iznosi 1.500,00 

kuna. 
Sredstva iz prethodnog stavka isplatiti će se u jednokratnom iznosu na tekući račun 

podnositelja zahtjeva u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 

Članak 4.  
Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu pomoći roditeljima novorođene djece u 

obitelji, podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrašćina u roku od 6 mjeseci od 
dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. 

Uz zahtjev podnositelj mora priložiti: 
- uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice jednog od  roditelja, 
- presliku kartice tekućeg računa te 
- rodni list i potvrdu o prebivalištu za novorođeno dijete. 
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Članak 5.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Hrašćina utvrđuje da li su ispunjeni svi uvjeti za 
isplatu sredstava roditeljima za novorođeno dijete u obitelji u smislu ove Odluke. 
 

Članak 6.  
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Hrašćina za 2016. 

godinu. 
 

Članak 7.  
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije". 
 
 
 

PREDSJEDNICA 
       OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ljubica Mikulčić 


