REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-01/11-01/52
URBROJ: 2214/02-01-15-4
Hum na Sutli, 17.ožujka 2015.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», br. 157/13, 152/14) i
članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/13.),
općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2015. godine donosi

Izmjena i dopunu odluke
o novčanom daru za novorođeno dijete
Članak 1.
U Odluci o novčanom daru djetetu općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 18/11) članak 3. briše se te sada glasi:
Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Hum na Sutli, a
isplaćuju se u iznosu od 2.000,00 kuna za novorođeno dijete. Novčani dar dodjeljuje se samo
novorođenim Humčankama i Humčanima..

Članak 2.
U članak 5. točka 2., briše se.

Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Odluke o novčanom daru za novorođeno dijete stupa na snagu osam
dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić

PRIJAVNI LIST ZA POKLON NOVOROĐENOM DJETETU

Podaci o roditeljima djeteta:
OTAC
(ime i prezime)
Adresa:
Prijava prebivališta u općini Humu na Sutli od:
MAJKA
(ime i prezime)
Adresa:
Prijava prebivališta u Općini Hum na Sutli od:
Podaci o djetetu:
Ime i prezime djeteta

Uz ovaj zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje novčanog dara roditelj ili posvojitelj –
prilaže slijedeće dokaze:
1)

rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete, te uvjerenje o prebivalištu

2)

uvjerenje o prebivalištu za roditelje i presliku osobnih iskaznica (MUP),

3)

OIB oba roditelja,

4)

potpisanu izjavu o prebivalištu,

5)

potvrda Policijske postaje Pregrada o datumu prijave novorođenog djeteta,

6)

presliku rješenja o posvojenju djeteta,

7)

drugi dokazi __________________________________________.

U Humu na Sutli , _______________

Podnositelj zahtjeva: _______________

____________________
(ime i prezime)

IZJAVA

Kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da imam prebivalište i stvarno mjesto
boravka na području Općine Hum na Sutli, i to:

______________________________________________________________
(mjesto i adresa prebivališta i stvarnog mjesta boravka)

U Hum na Sutli, _____________.

____________________________
Vlastoručni potpis podnositelja izjave

