Temeljem čl. 117. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20), članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno
glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18, 03/20.), te čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Kršan ('Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 05/15, 2/18.),
Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana ___________. godine donijelo
(PRIJEDLOG)
ODLUKU
O I. Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Kršan («Službeno glasilo Općine Kršan» br. 8/19.)
u članku 9.st1. alineja prva brojka „1.800,00“ zamjenjuje se brojkama „1.900,00“.
Članak 2.
U članku 10. st.1. iza riječi „Odlukom“ dodaju se riječi „i doplatak za djecu“
Članak 3.
U članku 14. stavak 5. mijenja se i glasi :
„Korisnici pod točkom 3., 4., 5 članka 11. ove Odluke oslobađaju se plaćanja
komunalne naknade pri Općini Kršan“.
Članak 4.
U članak 22. mijenja se i glasi:
«Pravo na jednokratnu novčanu pomoć stječu otac ili majka novorođenog djeteta, i to
u iznosu od 4.000,00 kn za prvorođeno dijete, te po tisuću kuna više za svako novorođeno
dijete u obitelji.
Pravo na pomoć iz st.1. pripada roditelju – podnositelju zahtijeva, ukoliko ima
prebivalište najmanje posljednje 2. (dvije) godine od rođenja djeteta na području Općine
Kršan, uz uvjet da i novorođeno dijete ima prebivalište na području Općine Kršan i da roditelj
koji nema prebivalište na području Općine Kršan dostavi dokaz da nije ostvario pravo iz
čl.22. u JLS u kojoj ima prijavljeno prebivalište.
Zahtjev podnesen radi ostvarivanja prava iz toč.1. mora se podnijeti u roku 1 godine
od rođenja djeteta.
Članak 5.
U članku 36. riječi „donošenja, a objavit će se“ zamjenjuju se riječima „objave“
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom osmog dana od dana objave u «Službenom
glasilu Općine Kršan».
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