Temeljem članka 60. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule 9/06 – pročišćeni
tekst i 14/07) i članka 13. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule ("Službene novine" Grada
Pule 7/07) Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2008.
godine, donosi
ODLUKU O NOVOROĐENAČKOJ POTPORI
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju oblik, uvjeti i način ostvarivanja prava na novorođenačku
potporu sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pule.
Članak 2.
Pravo na novorođenačku potporu ima jedan od roditelja koji ima prebivalište u Gradu Puli,
povodom rođenja djeteta, bez obzira na mjesto rođenja djeteta.
Članak 3.
Sredstva za novorođenačku potporu osiguravaju se u proračunu Grada Pule.
Visina novčanog iznosa za novorođenačku potporu iznosi 1.000,00 kuna za svako novorođeno
dijete.
Članak 4.
Prijava za ostvarivanje novorođenačke potpore podnosi se Upravnom odjelu za socijalnu skrb
i zdravstvo (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta za
koje se podnosi prijava.
Uz prijavu se prilažu dokazi o prebivalištu oba roditelja (preslika osobne iskaznice) i izvadak
iz matice rođenih za dijete za koje se podnosi prijava.
Upravni odjel obrađuje prijavu i provjerava uvjete, u roku od 30 dana od podnošenja prijave.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanom bonu, Klasa: 02205/06-01/267, Ur. broj: 2168/01-01-02-06-2 od 13. travnja 2006. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2009. godine, a objavljuje se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.
Klasa: 550-08/08-01/33
Urbroj:2168/01-06-01-0342-08-2
Pula, 11. prosinca 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Fabrizio Radin

O B R A Z L O Ž E NJ E

I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA
Pravna osnova za donošenje akta nalazi se u članku 60. Statuta Grada Pule ("Službene
novine" Grada Pule 9/06 – pročišćeni tekst i 14/07) i u članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi
Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule 7/07)
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Prema podacima Opće bolnice Pula, godišnje se rađa od 550 do 580 novorođenčadi, čiji
roditelji imaju prebivalište na području Grada Pule.
Predmetnom Odlukom se utvrđuju oblik, uvjeti i način ostvarivanja novorođenačke potpore
sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pule.
Odlukom se predlaže novorođenačka potpora u obliku novčanog iznosa u visini 1.000,00
kuna za svako novorođeno dijete.
Pravo na novorođenačku potporu ima jedan od roditelja koji ima prebivalište u Gradu Puli,
povodom rođenja djeteta od 01. siječnja 2009. godine, bez obzira na mjesto rođenja djeteta, a
koji se prijave u Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo.
III PRIJEDLOG TEKSTA AKTA
U prilogu je dostavljen tekst Prijedloga Odluke.
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Sredstva za provedbu Odluke osigurana su proračunom Grada Pule za 2009. godinu, na
poziciji Naknada građanima i kućanstvima u novcu – Novorođenačka potpora, u visini od
580.000,00 kuna.

PROČELNICA
Silvija Hrelja, prof., v.r.

