
Na temelju članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Molve na 4. sjednici održanoj  25. 

kolovoza 2017. donijelo je 

ODLUKU 

o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete  

s područja Općine Molve 

 

 

Članak 1. 

Odlukom o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja 

Općine Molve (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava 

na jednokratnu novčanu pomoć (u daljnjem tekstu: pomoć) te visina pomoći za 

novorođenu djecu na području Općine Molve. 

 

Članak 2. 

Općina Molve daje jednokratnu pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za novorođenu 

djecu s prebivalištem na području Općine Molve.  

 

Članak 3. 

Pravo na pomoć iz članka 2. ove Odluke ima roditelj koji na dan djetetova rođenja 

ima prebivalište na području Općine Molve i s kojim dijete živi. 

 

Članak 4. 

U svrhu ostvarenja prava iz stavka 1. ovog članka roditelj djeteta je u roku od 30 

dana od dana djetetova rođenja dužan priložiti slijedeće dokumente:  

- rodni list za dijete 

- uvjerenje o prebivalištu djeteta, 

- uvjerenje o prebivalištu za roditelja s kojim dijete živi, 

- broj žiro ili tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata. 

 

 

Članak 5. 

Općinski načelnik Općine Molve donosi pojedinačne odluke o isplati pomoći za 

svako novorođeno dijete. 

 

 

Članak 6. 

Roditeljima koji su do stupanja na snagu ove odluke predali zahtjeve, odnosno 

dokaze na temelju kojih bi ostvarili pravo na isplatu u 2017. godini bilo koje rate za 

pomoć za novorođeno dijete, u skladu s prethodnim odlukama o novčanoj pomoći za 

novorođenu djecu, zadržavaju pravo na isplatu te rate. 

Roditeljima koji će nakon stupanja na snagu ove odluke predati zahtjeve, odnosno 

dokaze na temelju kojih bi ostvarili pravo na isplatu u 2017., odnosno u 2018. i 2019.  

godini za ratu za pomoć za novorođeno dijete, u skladu s prethodnim odlukama o 

novčanoj pomoći za novorođenu djecu, zadržavaju pravo na isplatu odgovarajuće rate 

pomoći u iznosu od 2.000,00 kuna. 

Sredstva za pomoć za novorođenu djecu isplaćivat će se iz proračuna za 2017. 

godinu do utroška stavke. 



Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2017. godine i objavit će se na oglasnoj ploči 

Općine Molve. 
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