Na temelju članka 24. Statuta Općine Donja Voća („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 30/13) Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 8. sjednici
održanoj 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođenu djecu
na području Općine Donja Voća
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane potpore, način ostvarivanja
i korištenja prava na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete (u daljnjem
tekstu: novčana potpora), kao jedne od mjera pronatalitetne politike Općine Donja
Voća.
Članak 2.
Pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete ostvaruju roditelji
koji u trenutku rođenja djeteta za koje podnose zahtjev za priznavanjem prava na
novčanu potporu imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi na području Općine
Donja Voća.
Roditelji trebaju biti vjenčani u trenutku podnošenja zahtjeva, iznimka je
samohrani roditelj koji je ujedno i skrbnik djeteta o čemu daje Izjavu ovjerenu kod
javnog bilježnika.
Roditelji i ostali članovi domaćinstva prijavljeni na istoj adresi ne smije imati
nepodmirenih obaveza prema Općini Donja Voća na dan podnošenja zahtjeva.
Roditelji, primatelji potpore ne smiju pet godina od primitka potpore odseliti
sa područja Općine Donja Voće, u suprotnom dužni su Općini Donja Voća vratiti
primljenu novčanu potporu.

Članak 3.

-

Visina novčane potpore iz članka 2. ove Odluke iznosi:
za prvo dijete – 3.000,00 kn,
za drugo dijete – 6.000,00 kn,
za treće dijete – 9.000,00 kn,
za četvrto i svako sljedeće dijete potpora se povećava za 3.000,00 kn.
Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje novčane potpore podnosi se u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Donja Voća u roku od 2 mjeseca od dana rođenja djeteta za koje se
podnosi zahtjev.
Zahtjevi podneseni nakon roka iz stavka 1. ovog članka neće se uvažiti.
Uz zahtjev za ostvarivanje novčane potpore roditelj, podnositelj zahtjeva dužan
je priložiti:
-

presliku izvatka iz matice rođenih za novorođenče,
presliku vjenčanog lista ili izjavu samohranog roditelja,

-

-

dokaz o prijavljenom prebivalištu oba roditelja na istoj adresi na području
Općine Donja Voća,
presliku potvrde o prijavljenom prebivalištu za novorođeno dijete na adresi
roditelja,
presliku osobnih iskaznica roditelja novorođenog djeteta,
izjavu da roditelji neće u roku od pet godina od primitka potpore odseliti sa
područja Općine Donja Voća, izjava mora biti ovjerena kod javnog
bilježnika,
potvrdu Općine o plaćenim svim dospjelim obvezama prema Općini Donja
Voća od strane svih članova domaćinstva u kojem roditelji i novorođeno
dijete živi.

Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća prema potrebi može zahtijevati i
druge dokaze.
Općinski načelnik Općine Donja Voća odlučuje o pravu na novčanu potporu u
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.

Članak 5.
Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine
Donja Voća.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj
novčanoj potpori za novorođenu djecu na području Općine Donja Voća („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ br. 6/10).

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja
2018. godine.
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