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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), č1anka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 
137/15) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 
1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. 
godine, donijelo je: 
 

O D L U K U 
 

o jednokratnim financijskim potporama za novoroñeno dijete 

iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu  
 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrñuju se jednokratne financijske potpore za svako novoroñeno dijete u 
2018. godini na području Općine Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: potpora), uvjeti i način ostvarivanja 
prava na potporu i njezina visina. 
 

Članak 2. 
 

 Pravo na potporu utvrñenu člankom 1. ove Odluke može ostvariti jedan od roditelja uz 
suglasnost drugog roditelja, odnosno samohrani roditelj koji ima prebivalište na području Općine 
Veliko Trojstvo i koji u potpunosti i uredno ispunjavaju svoje obveze prema Općini Veliko Trojstvo. 
 

Članak 3. 
 

Utvrñuje se visina potpore u iznosu 3.000,00 kuna, a za što je osigurano ukupno 75.000,00 
kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu - Program 1010 „Socijalna skrb“, 
Aktivnost A101416 „Potpora za novoroñeno dijete“, Račun 372 „Ostale naknade grañanima i 
kućanstvima iz proračuna“.  
 

Članak 4. 
 

Prijava za ostvarivanje potpore podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom 
upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore 
za novoroñeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu (Obrazac: OVT-PND-18-
PO), uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:  

 

� preslika rodnog lista novoroñenog djeteta, 
 

� preslika Potvrde o prijavi prebivališta novoroñenog djeteta, 
 

� preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 
mjeseci) oba roditelja ili samohranog roditelja, 
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� preslika tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN- om roditelja koji podnosi 
prijavu, 

 

� potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko 
Trojstvo oba roditelja ili samohranog roditelja. 

 

Članak 5. 
 

Odluku o dodjeli potpore donosi Općinski načelnik, te se ista dostavlja roditelju koji je podnio 
prijavu za ostvarivanje potpore. 

 

Članak 6. 
 

Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo će na Internetskim stranicama Općine Veliko 
Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i u svojim prostorijama, učiniti dostupnim prijavni obrazac iz 
članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 7. 
 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu 
1. siječnja 2018. godine. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
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