Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/16 i 4/16),
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 27. sjednici održanoj dana 23. 03. 2016. godine,
donosi:

ODLUKU
O NOVČANOJ POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na naknadu za
novorođeno dijete koju osigurava Općina Kali na području Općine Kali te visina naknade i
postupak njenog ostvarivanja.
Članak 2.
Pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti primatelj naknade:
1. Ako je dijete rođeno nakon 1. siječnja 2016. godine,
2. Ako je primatelj naknade državljanin RH , s neprekidnim prebivalištem jednog od
roditelja na području Općine Kali najmanje dvije godineprije rođenja djeteta za koje
se traži naknada i pet godina nakon sklapanja ugovora iz članka 7. ove Odluke
neprekidnog prebivališta na području Općine Kali što važi i za dijete za koje se
ostvaruje naknada sukladno ovoj Odluci, te ako drugi roditelj ima prijavljeno
prebivalište na području Općine Kali ,
3. Ako dijete za koje se traži naknada u trenutku podnositelja zahtijeva nije starije od
šest mjeseci,
4. Ako je zahtjev za naknadu podnesen u roku od šest mjeseci od dana rođenje djeteta.
Naknada za prvo i drugo dijete primatelju naknade pripada u jednokratnom iznosu.
Naknada za novorođeno treće i svako daljnje dijete primatelju naknade pripada godišnje, u
razdoblju od šest kalendarskih godina sukladno ovoj Odluci.
Članak 3.
Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u Proračunu Općine Kali.
Članak 4.
Visina naknade iznosi kako slijedi:
- za prvo dijete :

5.000,00 kn (slovima: pettisuća kuna)

- za drugo dijete:

7.000,00 kn (slovima: sedam tisuća)

- za treće dijete:

30.000,00 kn (slovima: tridesettisuća kuna)

- za svako slijedeće: 30.000,00 ( slovima: trideset tisuća kuna)

Naknada za prvo i drugo novorođeno dijete primatelju naknade pripada u jednokratnom
iznosu.
Naknada za novorođeno treće i svako daljnje dijete primatelju naknade pripada godišnje, u
razdoblju od šest kalendarskih godina sukladnoj ovoj Odluci.
Naknada iz stavka 2. ovog članka , za prvo i drugo dijete odnosno prvi dio naknade za treće i
svako daljnje dijete isplatiti će se u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora iz članka 8.
Ove Odluke.
Ostalih pet dijelova naknade za treće i svako daljnje dijete isplaćivati će se po sklapanju
Ugovora iz članka 8. iz ovog Ugovora jednokratno godišnje, u razdoblju od pet kalendarskih
godina koje slijede kalendarskoj godini u kojoj je isplaćen prvi dio naknade, u mjesecu
rođenja djeteta za koje se ostvaruje pravo na naknadu, uz uvjet da primatelj naknade i dijete
za koje je ostvarena naknada sukladno ovoj Odluci za vrijeme primanja naknade prebivaju
na području Općine Kali.
Članak 5.
Postupak ostvarivanja prava na isplatu naknade pokreće se pisanim zahtjevom primatelja
naknade, tj. podnositelja zahtijeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali , u roku od
šest mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na posebnom obrascu koji će biti objavljen na
službenim stranicama Općine Kali ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali .
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći za novorođeno djeteta,
roditelj podnositelj zahtijeva dužan je priložiti slijedeću dokumentaciju:
- dokaz o državljanstvu RH roditelja (preslik domovnice),
- fotokopije osobne iskaznice za oba roditelja
- dokaz o prebivalištu oba roditelja ( Uvjerenje iz MUP-a),
- izjava o zajedničkom domaćinstvu,
- dokaz o prebivalištu djeteta za koje se traži novčana pomoć kao i za ostalu eventualnu
djecu
- rodni list djeteta na osnovu kojeg se traži novčana pomoć ,
- rodne listove za ostalu djecu ( u koliko ih roditelji imaju),
- kao po potrebi i drugu dokumentaciju - odgovarajuće isprave u koliko ih traži
Povjerenstvo za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete- tijela Općine Kali, a
u svrhu dokazivanja određenih činjenica važnih za ostvarivanje određenih prava iz ove
Odluke.

Ukoliko podnositelj zahtijeva podnese neuredni zahtjev (nepropisani zahtjev, ne sadrži
potrebne podatke, nisu priložene potrebne isprave), Povjerenstvo pozvati će ga da u roku
od (8) osam dana, računajući od dana primitka obavijesti , uredi zahtjev.
Ako podnositelj zahtijeva ne postupi sukladno traženju Povjerenstva za ostvarivanje
prava na naknadu za novorođeno dijete, takav zahtjev će se odbaciti kao neuredan.
Članak 6.
Pravo na naknadu za novorođeno dijete prestaje:
- za prvo dijete isplatom prvog obroka,
- za drugo dijete isplatom prvog obroka ,
- za treće i svako daljnje dijete isplatom šestog obroka,
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište bilo kojeg roditelja ili
djeteta za koje je podnesen zahtjev , o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti.
Primatelj naknade za novorođeno treće i svako daljnje dijete dužan je, u roku od 15. dana
prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu svaku promjenu činjenica koje utječu na daljnje
ostvarivanje prava.
Primatelj naknade dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose iz članka 4. ove
odluke u roku od 3. mjeseca od dana raskida ugovora iz članka 8.ove odluke zbog
neispunjenja uvjeta prebivanja, kako primatelja naknade tako i djeteta temeljem kojeg su se
ostvarila prava na naknadu sukladno ovoj Odluci, na području Općine Kali u trajanju u
najmanje 5. godina.
U protivnom Jedinstveni upravni odjel je obvezno povrat nepripadajućih novčanih iznosa
ostvariti tužbom prednadležnim sudom.
Na povrat ne pripadajućih novčanih iznosa stavka 3. ove Odluke, obračunava se zatezna
kamata koje teku od dana isplate.
Članak 7.
O pravu na naknadu za novorođeno dijete i o njezinu iznosu na temelju zahtijeva, a nakon
provedenog postupka utvrđivanja osnova za isplatu naknade odlučuje Povjerenstvo za
ostvarivanje pravo na naknadu za novorođeno dijete svojim Rješenjem u roku od 30 dana od
dana podnošenja urednog zahtijeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastavljeno je od tri člana i to : Pročelnika/ce,
predsjednika/ce općinskog vijeća i Stručnog suradnik za proračun i financiranje
Povjerenstvo može zahtjev prihvatiti i utvrditi pravo na određenu naknadu sukladno
odredbama ove Odluke, zahtjev odbiti kao neosnovan zbog neispunjenja uvjeta za isplatu
naknade ili zahtjev odbaciti od neurednosti.Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka
dozvoljena je žalba.

Žalba se podnosi općinskom načelniku u roku od 15. dana od dana dostav rješenja na žalbu iz
prethodnog stavka ne plaća se upravna pristojba.
Odluka općinskog načelnika po žalbi je konačna i izvršna.
Članak 8.
Podnositelj zahtijeva i općinski načelnik, na temelju konačnog rješenja iz članka 7. ove
odluke sklopiti će Ugovor o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete kojim će se
urediti visina naknade te način i rok plaćanja iste, kao i povrat isplaćene naknade ukoliko se
ne poštuju odredbe ugovora odnosno ove Odluke, a u skladu s ovom Odlukom. Prijedlog
Ugovora priprema Jedinstveni upravni odjel a potpisuje ga Općinski načelnik.
Jedinstveni upravni odjel pozvati će na dokaziv način, podnositelja zahtijeva na sklapanje
Ugovora i predočiti mu prijedlog Ugovora, s pozivom na sklapanje istog u roku koji ne može
biti kraći od 8 niti duži od 15. dana.
Ako podnositelj zahtijeva kojim je zahtjev usvojen odbije sklopiti Ugovor iz stavke 1. ili ga ne
sklopi u određenom roku smatrati će se da je odustao od zahtjeva.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanoj pomoći roditeljima za
novorođeno dijeta(Službeni Glasnik Općine Kali br.: 8/10) i Odluka o Izmjenama i dopunama
Odluke o novčanoj pomoći roditeljima za novorođeno dijete (Službeni Glasnik Općine Kali
br.: 12/14).
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali, a
primjenjuje se od 01.01. 2016. godine.
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