Temeljem čl. 28. Statuta Općine Baška Voda ( GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13 ) čl.34.
Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda ( GL br. 10/09, ), na 20. sjednici Općinskog
vijeća Baška Voda održanoj dana 21. veljače 2017. godine, donesena je

ODLUKA
o
jednokratnoj financijskoj potpori za
novorođenu djecu sa područja Općine Baška Voda
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na financijsku potporu za novorođenu djecu s
područja Općine Baška Voda u iznosima kako slijedi:





za prvo dijete
4.000,00 kuna
za drugo dijete 6.000,00 kuna
za treće dijete
8.000,00 kuna
za svako iduće dijete za 2.000,00 kuna više.
Članak 2.

Roditelji novorođenog djeteta ostvarit će pravo iz članka 1. ove Odluke pod uvjetom
da oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Baška Voda, od kojih jedan
roditelj u vremenu dužem od 4 godine.
Ukoliko jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Baška Voda u trajanju ne
kraćem od 4 godine, pravo na financijsku potporu iz članka 1. ove Odluke ostvarit će u
polovičnim iznosima od onih navedenih u članku 1., uz uvjet da isto pravo nisu ostvarili
u punom iznosu na području općine ili grada u kojem drugi roditelj ima prijavljeno
prebivalište.
Kao dokaz o uvjetu iz prethodnog stavka potrebno je dostaviti potvrdu općine ili grada u
kojem drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište.
Članak 3.
Pravo rodilja iz članka 1. ove Odluke ostvaruju i samohrani roditelji uz uvjet da imaju
prijavljeno prebivalište na području Općine Baška Voda u vremenu dužem od 3 godine.

Članak 3.
Financijska potpora iz članka 1. ove Odluke može se ostvariti do navršene jedne godine
života djeteta.
Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o jednokratnoj financijskoj
potpori rodiljama s područja Općine Baška Voda (GL br. 3/08, 12/09).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu
Općine Baška Voda.
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