
  Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“  broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće općine 

Bukovlje na 2. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarenja prava na 

novčanu pomoć za nabavku opreme za novorođenčad. 

 

Članak 2. 

 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć pripada novorođenom djetetu, a ostvaruju ga 

roditelji djeteta, pod uvjetom da barem jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području 

Općine Bukovlje u trajanju najmanje 6 mjeseci prije dana rođenja djeteta.  

 

Članak 3. 

 

 Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Bukovlje kroz 

“Program aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju 

iz proračuna Općine Bukovlje” i to u iznosu od: 

 

- 2.000,00 kuna  za rođenje prvog djeteta, 

- 3.000,00 kuna  za rođenje drugog djetata, 

- 5.000,00 kuna  za rođenje trećeg djeteta 

 

 te za svako sljedeće dijete po 1.000,00 kuna više. 

 
Članak 4. 

 

 Isplata novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke izvršit će se na tekući račun ili žiro račun 

jednog od roditelja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

 

Članak 5. 

 

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bukovlje na propisanom 

obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Općine Bukovlje (Josipa Kozarca 20, Bukovlje) ili 

na web stranici Općine Bukovlje: www.bukovlje.hr. 

 

 Pismeni zahtjev se podnosi u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta. 

 

 

 

 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1675
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1677
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12780
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=16812
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17761
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26201
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40781
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44614
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46540
http://www.bukovlje.hr/


 Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke, roditelj 

je dužan priložiti: 

 

1. preslik osobne iskaznice (radi utvrđivanja istovjetnosti adrese prebivališta na području 

Općine Bukovlje najmanje 6 mjeseci prije dana rođenja djeteta) 

2. rodni list djeteta 

3. prijavu prebivališta za dijete 

4. preslik kartice tekućeg ili žiro računa roditelja na koji će se novčana pomoć isplatiti 

 

 Ukoliko se zahtjev podnosi za novorođeno drugo (ili više) dijete, zahtjevu se prilažu 

preslike rodnih listova sve djece unutar obitelji.  

 

Članak 6. 

 

 Roditelj koji da netočne ili neistinite podatke i primi isplatu pomoći za opremu 

novorođenčeta prema ovoj Odluci, a za kojega se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete za istu, 

dužan je vratiti isplaćeni iznos pomoći sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana 

isplate. 

 

Članak 7. 

 

 Novčanu pomoć neće moći koristiti roditelji koji nemaju podmirene financijske obveze 

prema Općini Bukovlje. 

 

Članak 8. 

 

 O pravu na novčanu pomoć odlučuje se temeljem pisanog zahtjeva roditelja, a o zahtjevu 

odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje u roku od 15 dana od primitka 

zahtjeva. 

 Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba općinskom načelniku 

Općine Bukovlje u roku od 15 dana od primitka rješenja. 

 

Članak 9. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne 

novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenče (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” broj 1/19). 

Članak 10.  

 

 Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko-.posavske županije“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 
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