
                                                                                                                                                            
 

 Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 04/13) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj  5.sjednici održanoj 
15.prosinca  2017. godine,  donosi 

  

O D L U K U 

o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 

 

Članak 1. 

        Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarenja prava na 
novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć). 

Članak 2. 

         Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. ove Odluke ostvaruju roditelji koji su: 

- državljani Republike Hrvatske,  pod uvjetom da barem jedan od roditelja ima 
prijavljeno prebivalište na području Općine Sibinj,  
 i to u trajanju ne kraćem od 6 mjeseci. 

Članak 3. 

          Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u proračunu Općine Sibinj i to u 
iznosu od  2.000,00 kuna za svako novorođeno dijete. 

Članak 4. 

           Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Sibinj, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se traži 
novčana pomoć.   

Članak 5. 

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje novčane pomoći potrebno je priložiti 
slijedeću dokumentaciju: 

- rodni list za novorođeno dijete  
- uvjerenje o prebivalištu za dijete i roditelja 
- preslike osobnih iskaznica roditelja 
- presliku kartice računa ili drugi podatak o računu na koji će se novčana pomoć 

isplatiti. 

 

 



                                                                                                                                                            
 

Članak 6. 

Po primitku zahtjeva za ostvarenje prava na novčanu pomoć, Jedinstveni upravni odjel Općine 
Sibinj donijet će rješenje u roku od 15 dana.  

Novčana sredstva  priznata rješenjem  isplatiti će se u roku 30 dana od dana donošenja 
rješenja. 

Članak 7. 

Protiv rješenja iz članka 6. ove odluke može se podnijeti žalba Općinskom načelniku.  

Žalba se podnosi putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sibinj u roku od 15 dana od 
dana primitka rješenja. 

Članak 8.          

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za 
opremu novorođenog djeteta („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 2/16). 

 

Članak 9.          

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.                                                                                                  

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 
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