Na temelju članka 100. stavak 1. točka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne
novine HNK/Ž“, broj: 3/05 i 1/16) i članka 19. Statuta općine Prozor/Rama
- Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor – Rama“, broj: 3/01),
Općinsko vijeće Prozor – Rama na sjednici održanoj dana 31.1.2019.godine,
donosi
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRAVA I DODJELE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2019.GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu novčanu pomoć za svako
novorođeno dijete, njena visina, postupak i način ostvarivanja prava,
financiranje i druga pitanja od značaja za priznavanje prava.
Članak 2.
Jednokratna novčana pomoć iz članka 1. ove Odluke iznosi 500,00 KM
(petstokonvertibilnihmaraka)
za
prvo,
700,00
(sedamstotinkonvertibilnihmaraka)
za
drugo
i
1.000
(tisućukonvertibilnihmaraka) za treće i svako sljedeće novorođeno dijete u
2019.godini koje ima prijavljeno prebivalište na području općine Prozor –
Rama te ukoliko jedan od roditelja djeteta ili samohrani roditelj, ima
prijavljeno prebivalište na području općine Prozor – Rama, i to u trajanju od
najmanje dvije godine do stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 3.
O priznavanju prava, po zahtjevu jednog od roditelja novorođenog djeteta iz
prethodnog članka ove Odluke rješava, Centar za socijalni rad Prozor – Rama
a o žalbama protiv rješenja donesenih u prvom stupnju rješava Žalbena
komisija Općinskog vijeća Prozor – Rama.
Članak 4.
Sredstva za financiranje prava iz članka 1. ove Odluke osigurat će se u
Proračunu općine Prozor – Rama za 2019.godinu s pozicije - Tekući transferi
– Socijalna i zdravstvena skrb, 614245 –„Jednokratna novčana pomoć za
novorođeno dijete“.
Članak 5.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se nadležna Općinska služba koja će
utvrđene naknade iz članka 2. ove Odluke uplaćivati mjesečno po zahtjevu na
transakcijski račun JU Centar za socijalni rad Prozor – Rama, koja će vršiti
isplatu naknada na tekući račun banke podnositelja zahtjeva, u roku od 30
dana od dana izdavanja Rješenja.

Članak 6.
JU Centar za socijalni rad Prozor – Rama dužna je voditi evidenciju korisnika
i izvršenih isplata, te mjesečno zbirno izvješće dostavljati nadležnoj Općinskoj
službi.
Članak 7.
Ova Odluka primjenjivat će se od 1.1.2019.godine do 31.12.2019.godine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom
glasniku općine Prozor – Rama“.
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