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

križevačke županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Molve na 49. sjednici održanoj  

10. veljače 2017. donijelo je 

 

ODLUKU 

o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete  

s područja Općine Molve rođeno u 2017. godini 

 

 

Članak 1. 

Odlukom o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja Općine 

Molve rođeno u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti i način 

ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (u daljnjem tekstu: pomoć) te visina 

pomoći za djecu rođenu u 2017. godini. 

 

Članak 2. 

Općina Molve daje jednokratnu pomoć u iznosu od 20.000,00 kuna za djecu rođenu u 

2017. godini s područja Općine Molve.  

Iznos iz stavka 1. ovog članka isplatit će se u tri rate s tim da će se prva rata od 

7.000,00 kuna isplatiti u roku od 6 mjeseci po podnošenju zahtjeva, druga rata od 

6.500,00 kuna u 2018. godini, a treća rata od 6.500,00 kuna u 2019. godini. Podnositelji 

zahtjeva su za svaku godinu dužni donijeti potvrdu o prebivalištu za dijete iz koje mora 

biti vidljivo da nije bilo promjene prebivališta. 

Članak 3. 

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

najmanje 2 godine prebivalište na području Općine Molve i s kojim dijete živi. 

Roditelji novorođenog djeteta koji su se nastanili na području Općine Molve, a nemaju 

dvije godine prebivalište u Općini Molve imaju pravo na pomoć za novorođeno dijete u 

iznosu od 1.000,00 kuna za godinu u kojoj je dijete rođeno, a pravo na iznose od po 

6.500,00 kuna u 2018. godini i 2019. godini uz uvjet da i dalje imaju prebivalište na 

području Općine Molve.  

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 oba roditelja, odnosno samo za samohranu majku, 

- 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. 



Zahtjeve za isplatu jednokratne pomoći za djecu rođenu u 2017. godini, roditelji su dužni 

podnijeti u roku od 3 mjeseca od dana rođenja djeteta, u protivnom gube pravo na 

pomoć.  

 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Molve. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 551-06/17-01/7 

URBROJ: 2137/17-17-1 

Molve, 10. veljače 2017. 
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