
26. prebivalište na području općine Donji Andrijevci, a 
zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć podnosi se u 
roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta, uz uvjet 

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o da za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena.
socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13) i 
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. Članak 4.
10/09, 2/11, 3/13 i 14/14), Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 11. sjednici održanoj       Postupak za ostvarivanje prava na novčanu 
16.12.2014. godine, donosi pomoć pokreće se na zahtjev roditelja (skrbnika) 

novorođenog djeteta, s priloženom potrebnom 
ODLUKU dokumentacijom:

- rodni list za novorođeno dijete, odnosno 
 o novčanoj pomoći za opremu novorođenog rodni listovi za ostalu djecu

djeteta - rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik),
- preslika osobne iskaznice roditelja 

(skrbnika),
Članak 1. - potvrda o prebivalištu roditelja (skrbinka),

- broj žiro računa ili tekućeg računa roditelja 
      Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina (skrbnika) na koji će se izvršiti isplata 
novčane pomoći i način ostvarivanja prava na pomoći.
novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u 
daljnjem tekstu: novčana pomoć).       Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se u 

pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Donji Andrijevci koji donosi rješenje o pravu 

Članak 2. na pomoć.

      Pravo na novčanu pomoć ostvaruje se u 
jednokratnom novčanom iznosu: Članak 5.
- za prvo dijete 1.500,00 kuna,
- za drugo dijete 2.000,00 kuna i       Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
- za treće i svako daljnje dijete 2.500,00 kuna. dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
      Sredstva za isplatu novčane pomoći posavske županije“.
osiguravaju se u Proračunu općine Donji Andrijevci.

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 3.
Klasa:550-01/14-01/72

      Pravo na novčanu pomoć pripada roditelju Urbroj:2178/04-01-14-1
(skrbniku) novorođenog djeteta pod uvjetom da Donji Andrijevci, 16.12.2014.
jedan od roditelja ima prebivalište na području 
općine Donji Andrijevci najmanje jednu godinu PREDSJEDNIK 
prije podnošenja zahtjeva. OPĆINSKOG VIJEĆA
      Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu Marin Degmečić, v.r.
pomoć podnosi se u roku od 6 mjeseci od dana 
rođenja djeteta.
      Pravo na novčanu pomoć pripada i roditelju 
posvojenog novorođenog djeteta koji ima 
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