
PRIJEDLOG 
 

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13 
i 152/14), članka 39. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 7/12. - 
pročišćeni tekst i 2/13.) i članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene 
vijesti Grada Samobora br. 9/09 – pročišćeni tekst i 2/13), Gradsko vijeće Grada Samobora na 
__ sjednici održanoj dana _____________ 2015. godine donosi 
 

ODLUKU 
O NOVČANOJ POMOĆI ZA OPREMU  

NOVOROĐENOG DJETETA 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom utvrđuju se visina, uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć 

za opremu novorođenog dijeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć). 
 

Članak 2. 
Visina novčane pomoći iznosi: 
- za prvorođeno dijete - 1.500,00 kuna 
- za drugorođeno dijete - 3.000,00 kuna 
- za trećerođeno i svako iduće rođeno dijete - 10.000,00 kuna 
Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece podnositelja zahtjeva koja s njim 

žive u zajedničkom kućanstvu, te podnositelja zahtjeva kojem su djeca dodijeljena na brigu i 
skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka. 

Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Grada Samobora. 
 

Članak 3. 
 Pravo na novčanu pomoć ostvaruje roditelj pod sljedećim uvjetima: 

- da je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na 
području grada Samobora najmanje pet godina neposredno prije rođenja djeteta, 

- da dijete ima prebivalište na području grada Samobora, 
- da je dijete rođeno nakon 15. travnja 2015. godine. 
Pravo na novčanu pomoć ostvaruje posvojitelj djeteta, pod uvjetima iz stavka 1., 

alineje 1. i 2. ovog članka, te uz uvjet da je dijete posvojeno nakon 15. travnja 2015. godine. 
 

Članak 4. 
Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Upravnom odjelu za društvene 

djelatnosti Grada Samobora u roku od 3 mjeseca od dana rođenja djeteta za koje se podnosi 
zahtjev. 

Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove odluke podnosi zahtjev iz 
stavka 1. ovog članka u roku od 3 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju. 

Uz zahtjev za novčanu pomoć, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti: 
- preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice podnositelja zahtjeva (dokaz o 

državljanstvu), 
- preslik uvjerenja o prebivalištu podnositelja zahtjeva ne starije od 3 mjeseca 

(dokaz o prijavljenom prebivalištu na području grada Samobora), 
- preslik rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta za koje se podnosi zahtjev, 
- preslik uvjerenja o prebivalištu djeteta ne starije od 3 mjeseca, 
- preslik rodnih listova i uvjerenja o prebivalištu ne starijih od 3 mjeseca za djecu 

koja žive s podnositeljem zahtjeva u zajedničkom kućanstvu (dokaz o broju 



malodobne djece koja s podnositeljem zahtjeva žive u zajedničkom kućanstvu te 
koja su mu dodijeljena na brigu i skrb i njihovom prebivalištu), 

- preslik rješenja o posvojenju (ukoliko se radi o posvojenom djetetu), 
- broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva. 

 
Članak 5. 

O zahtjevu za ostvarivanje novčane pomoći odlučuje se rješenjem. 
 

Članak 6. 
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu 

ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta (Službene vijesti Grada 
Samobora br. 11/10), s time da će se zahtjevi za ostvarivanje novčane pomoći za djecu rođenu 
prije 15. travnja 2015. godine i dalje riješavati prema odredbama tog Pravilnika. 

 
Članak 7. 

Ova odluka objavit će se u Službenim vijestima Grada Samobora, a stupa na snagu 15. 
travnja 2015. godine. 
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