
 Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„N.N.“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni 

tekst), članka 59. stavka 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („N.N.“ br. 85/08., 110/08., 

34/11. i 54/13.), članka 117 stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („N.N.“ br. 157/13.) i članka 31. Statuta 

Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko 

vijeće Općine Vrpolje na svojoj 14. sjednici održanoj 9. prosinca 2014. godine donijelo je  

O D L U K U 

o jednokratnoj novčanoj pomoći  

za novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja prava na dodjelu 

jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu i visina jednokratne novčane pomoći za svako 

novorođeno dijete s područja Općine Vrpolje za nabavu opreme za novorođenčad. 

Članak 2. 

 Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu ostvaruju i koriste 

roditelji djeteta: 

- državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Općine Vrpolje u 

trajanju najmanje 1 godine neposredno prije rođenja djeteta, a isto se odnosi i za jednog 

roditelja ukoliko je samohrani roditelj 

Članak 3. 

 Pismeni zahtjev ili zamolba za jednokratnu novčanu pomoć podnosi se Općini Vrpolje, 

općinskom načelniku u roku 60 dana od dana rođenja djeteta. 

 Zahtjevu ili zamolbi za odobrenje jednokratne novčane pomoći prilaže se slijedeća 

dokumentacija: 

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) za  novorođeno dijete 

- uvjerenje o prebivalištu za roditelje i novorođeno dijete 

- OIB   roditelja koji podnosi zahtjev 

- preslika osobne iskaznice za roditelje 

- rodni list novorođenog djeteta 

- preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata jednokratne novčane pomoći 

Općinska načelnica Općine Vrpolje prema potrebi može tražiti i druge dokaze. 

Članak 4. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se u iznosu od 1.000,00 kuna za svako 

novorođeno dijete, a isplata novčane pomoći izvršit će se u roku 60 dana od dana podnošenja 

zahtjeva ili zamolbe na tekući ili žiro račun jednog od roditelja. 



 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se donošenjem 

rješenja. 

Članak 5. 

 Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje i 

planiraju se Programom socijalne skrbi za svaku proračunsku godinu. 

Članak 6. 

 Jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu ne mogu ostvariti i koristiti roditelji koji na 

dan podnošenja zahtjeva ili zamolbe imaju nepodmirene financijske obveze prema Općini Vrpolje 

veće od 200,00 kuna. 

Članak 7. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje zadužuje općinskog načelnika za izvršenje i provođenje ove 

Odluke. 

Članak 8. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći 

za novorođenu djecu sa područja Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

17/08.). 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 
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