Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije br. 5/09.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj
73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06. i 79/07.), i članka 26. Statuta Grada Zaboka
("Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije" br. 17/01, 3/03, 8/06. i 13/07.) Gradsko
vijeće Grada Zaboka na 32. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2009. godine donijelo je
sljedeću
ODLUKU
O OSTVARIVANJU PRAVA NA NOVČANU POMOĆ
ZA NOVOROĐENO DIJETE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć
roditeljima za novorođeno dijete (u daljnjem tekstu: pomoć) te visina i oblik pomoći.
Članak 2.
Pravo na pomoć iz ove Odluke pripada roditelju, skrbniku ili posvojitelju novorođenog
djeteta, koje u vrijeme rođenja ima prebivalište na području Grada Zaboka.
Članak 3.
Pomoć se sastoji od jednokratnog novčanog iznosa u visini od 1.000,00 kuna i dara u
naravi čija vrijednost iznosi do 50% novčanog iznosa pomoći.
Sredstva potrebna za isplatu pomoći iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u
Proračunu Grada Zaboka.
Članak 4.
Pravo na pomoć iz članka 3. ostvaruje se na zahtjev roditelja, skrbnika ili posvojitelja
novorođenog djeteta, s priloženom dokumentacijom:
- rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
- potvrda o prebivalištu djeteta,
- broj računa na koji će se izvršiti uplata,
- rješenje o skrbništvu (ukoliko se radi o skrbništvu),
- odluka o zasnivanju posvojenja (ukoliko se radi o posvojenju).
Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, financije i javne
potrebe Grada Zaboka, na za to propisanom obrascu, u roku 6 mjeseci od rođenja djeteta.
Ukoliko zahtjev podnosi posvojitelj novorođenog djeteta, za ostvarivanje prava na pomoć
prema ovoj Odluci potrebno je da zahtjev bude podnesen u roku od 12 mjeseci od dana
rođenja djeteta.
O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka odlučuje rješenjem Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, financije i javne potrebe.
Članak 5.
Novčana pomoć isplaćuje se na broj računa naveden u zahtjevu iz prethodnog članka,
u roku mjesec dana od podnošenja zahtjeva.
Dar u naravi uručuje se roditelju na prijmu koji organizira gradonačelnik s Društvom
Naša djeca Grada Zaboka, početkom ili koncem godine, a za što roditelji dobivaju pismenu
pozivnicu.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije».
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o ostvarivanju prava na
novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete KLASA: 551-06/08-01/06 URBROJ:
2197/01-03-08-3, donijeta na 69. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Zaboka održanoj
dana 29. kolovoza 2008.godine.
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