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Temeljem članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška ( "Novogradiški glasnik", 
broj 1/18.) Gradonačelnik Grada Nova Gradiška dana 02. siječnja 2020., donosi 

  

ODLUKU 
o pravu na novčanu pomoć obiteljima sa 6 i više djece za 2020. godinu 

  

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja  prava na novčanu pomoć obiteljima sa 6 i 

više djece za 2020. godinu. 

Pravo na novčanu pomoć obiteljima sa 6 i više djece ostvaruju sve obitelji sa 6 i više djece pod 
uvjetom da imaju prebivalište u gradu Nova Gradiška. 

Članak 2. 
Pravo na novčanu pomoć obiteljima sa 6 i više djece ostvaruje se isplatom novčanog iznosa od 

800,00 kuna jednokratno (jednom u tekućoj kalendarskoj godini). 

  

Jedan od roditelja iz obitelji sa 6 i više djece, kao ovlašteni podnositelj zahtjeva, do 31.12.2020. 
godine podnosi Uredu za Gradsku samoupravu, Odsjeku za društvene djelatnosti zahtjev sa 
slijedećom dokumentacijom: 

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva 
- OIB podnositelja zahtjeva 
 - potvrda o prebivalištu svih članova te obitelji ili preslike osobnih iskaznica 
- izvadak iz matične knjige rođenih za svu djecu  
- broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva i naziv banke na koju će se izvršiti isplata. 

Članak 3. 
Odsjek za društvene djelatnosti Grada Nova Gradiška utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu 

novčane pomoći obiteljima sa 6 i više djece sukladno ovoj Odluci. 

O ostvarenju prava na isplatu sredstava iz čl.2. ove Odluke, nadležni Upravni odjel donosi 
Rješenje. 

Protiv Rješenja iz prethodnog stavka dopuštena je žalba koja se izjavljuje Gradonačelniku Grada 

Nova Gradiška u roku od 15 dana od primitka rješenja.  

Žalba ima suspenzivni učinak. 

O žalbi odlučuje Gradonačelnik rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, već se može 
pokrenuti upravni spor. 

Pravo na novčani iznos odobren rješenjem isplaćuje se po izvršnosti rješenja.  

Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za isplatu, izdaje se rješenje o odbijanju zahtjeva. 

Članak 4. 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Nove Gradiške za 2020. 

godinu.  

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon  objave  u „Novogradiškom glasniku“i 

primjenjuje se do 31.12.2020. godine. 
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