
 

 

                           
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 402-01/21-01/02 

URBROJ: 2123/06-01-21-1 

Velika Trnovitica, 03. prosinca 2021. godine 

 

 

Na temelju članka 19. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Velika Trnovitica 

(„Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 08/15) i članka 31. Statuta Općine Velika 

Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21), Općinsko vijeće Općine 

Velika Trnovitica na svojoj 4. sjednici održanoj 03. prosinca 2021. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2022. godini 
 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za 

opremu novorođenog djeteta u obitelji te visinu pomoći i postupak njezina ostvarivanja u 2022. 

godini. 

Pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji mogu ostvariti i koristiti roditelji za 

dijete rođeno u obitelji od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. 

Oba roditelja i dijete za koje se pomoć traži moraju imati prijavljeno prebivalište na 

području Općine Trnovitica. 

Roditelj – podnositelj zahtjeva mora imati prijavljeno prebivalište i boravište na 

području Općine Velika Trnovitica neprekidno najmanje dvije godine prije rođenja djeteta. 

Ukoliko je odlukom nadležnog tijela dijete povjereno na čuvanje i odgoj samo jednom 

roditelju, primjenjuju se uvjeti iz stavka 4. ove Odluke. 

 

Članak 2. 

Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 10.000,00 kuna 

(slovima: desettisuća kuna). 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplatit će se jednokratno na žiro – račun ili  tekući 

račun podnositelja zahtjeva. 

 

Članak 3. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji, 

podnosi se u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu u godini rođenja djeteta za koje se 

podnosi zahtjev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

Uz zahtjev podnositelj mora priložiti presliku osobne iskaznice za oba roditelja, 

uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete, rodni list za novorođeno dijete te presliku žiro 

ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva. 

Jedinstveni upravni odjel samostalno može zahtijevati i druge dokaze u vezi 

ostvarivanja prava u smislu ove Odluke.  

 

Članak 4. 

Jedinstveni upravni odjel utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za isplatu sredstava za opremu 

novorođenog djeteta u smislu ove Odluke.  

O pravu na isplatu sredstava Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje.  

 

Članak 5. 

Sredstva za provedbu ove Odluke bit će osigurana u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica za 2022. godinu. 

 

 Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Velika Trnovitica“.  

 

 

 
 

PREDSJEDNICAOPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Marica Prohaska 

 


