REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMPOJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 551-02/22-03/03
URBROJ: 2196-26-02-22-1
Tompojevci, 31. ožujak 2022.
Temeljem čl. 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.
04/21), Općinsko vijeće Općine Tompojevci, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022.
godine, donijelo je:

ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći za
novorođenu djecu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane pomoći, uvjeti i način ostvarenja prava na novčanu pomoć
za novorođeno dijete kao jedne od mjera pronatalitetne politike Općine Tompojevci.

Članak 2.
Visina novčane pomoći iznosi:
• za prvo dijete 3.000,00 kn neto,
• za drugo dijete 5.000,00 kn neto,
• za treće i svako sljedeće rođeno dijete 7.000,00 kn neto.
Članak 3.
Zahtjev za jednokratnu naknadu podnosi se u roku od najviše šest mjeseci od dana rođenja djeteta za
koje se naknada traži.
Visina naknade ovisi o broju djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njima/njime žive u
zajedničkom kućanstvu. Kod određivanja rednog broja djeteta zbog utvrđivanja visine jednokratne
naknade, uzimaju se u obzir samo maloljetna djeca i djeca studenti do navršene 24-te godine starosti.
Članak 4.
Roditelji novorođenog djeteta uz Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za novorođeno
dijete dužan je priložiti:
- izjavu o zajedničkom kućanstvu
- izvadak iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete i za svu djecu roditelja koji
podnosi zahtjev

-

-

uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete, ostalu djecu u obitelji/izvanbračnoj zajednici te
za oba roditelja (osim ako se radi o samohranom roditelju, tada prilaže samo za sebe i dijete) ne starije od datuma rođenja djeteta
potvrdu o upisu na fakultet za djecu do 24-te godine starosti
dokaz da je samohrani roditelj (izjava ovjerena kod javnog bilježnika i dr.)
preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
preslika kartice tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva

Članak 5.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruje jedan od roditelja novorođenog djeteta pod uvjetima:
- da je roditelj koji podnosi zahtjev za novčanu pomoć državljanin Republike Hrvatske s
neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Općine Tompojevci najmanje godinu dana
prije rođenja djeteta;
- da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području Općine Tompojevci
- da drugi roditelj ima prebivalište na području Općine Tompojevci, ako je dijete rođeno u braku
- da roditelji i dijete nakon rođenja zadrže prebivalište na području Općine Tompojevci
najmanje godinu dana od rođenja djeteta
Ako se radi o samohranom roditelju koji podnosi zahtjev za novčanu pomoć, potrebno je ispuniti
uvjete za isplatu novčane pomoći samo u odnosu na tog roditelja te u odnosu na dijete.
Pravo na novčanu pomoć ostvarit će i roditelj novorođenog djeteta ako drugi roditelj nema prebivalište
na području Općine Tompojevci, uz uvjet da iz jedinice lokalne samouprave, gdje je prijavljeno
prebivalište, zahtjevu priloži Potvrdu te jedinice lokalne samouprave da nije ostvario pravo na
novčanu pomoć po ovoj osnovi.
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel u upravnom postupku utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za isplatu novčane
pomoći sukladno ovoj odluci i o tome donosi rješenje.
Članak 7.
Radi li se o prvom, drugom, trećem djetetu (ili više) u obitelji računa se prema roditeljstvu onog
roditelja koji podnosi zahtjev za isplatu novčane pomoći tj. roditelju s neprekidno prijavljenom
prebivalištu na području Općine Tompojevci, a sve sukladno članku 5. ove Odluke.
Članak 8.
Roditelji su dužni vratiti novčanu pomoć u sljedećim slučajevima:
- ako odjave prebivalište s područja Općine Tompojevci prije isteka roka od 12 mjeseci od
isplate naknade,
- ako odjave djetetovo prebivalište s područja Općine Tompojevci prije isteka roka od 12
mjeseci od isplate naknade
Članak 9.
Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u proračunu Općine Tompojevci za svaku
kalendarsku godinu.
Novčana pomoć isplaćuje se na tekući ili žiro račun podnositelja zahtjeva.

Članak 10.
O zahtjevima roditelja djece rođene do dana stupanja na snagu ove Odluke, rješavat će se prema
odredbama ranije donesene Odluke o novčanoj pomoći za svako novorođeno dijete u obitelji
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/17).
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o novčanoj pomoći za svako novorođeno
dijete u obitelji („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/17).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.
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