
Na temelju članka 28. Statuta Općine Klis („Službeni vjesnik općine Klis“, br. 6/19, 4/20 i 

1/21), općinsko vijeće Općine Klis na 4. sjednici, održanoj dana 20. kolovoza 2021. godine, 

donijelo je  

 

 

 

 

ODLUKU 

o novčanoj pomoći za roditelja odgajatelja 

 

 

 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način i postupak ostvarivanja novčane pomoći za roditelja 

odgojitelja (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), koju osigurava Općina Klis u skladu sa 

svojom Strategijom razvoja u dijelu demografskih mjera. 

 

 

Članak 2. 
 

Pod pojmom "Roditelj odgajatelj", u smislu ove Odluke, smatra se ženska osoba koja je 

rodila, posvojila, skrbi ili joj je rješenjem centra za socijalnu skrb povjereno na čuvanje i 

odgoj najmanje troje djece, od kojih najmlađe dijete još nije polaznik osnovnoškolskog 

programa obrazovanja, te koja ispunjava ostale uvjete propisane ovom Odlukom.  

Također pod istim pojmom  u smislu ove Odluke, smatra se muška osoba koja je otac djeteta, 

posvojitelj djeteta, skrbnik djeteta ili mu je rješenjem centra za socijalnu skrb povjereno na 

čuvanje i odgoj najmanje troje djece, od kojih najmlađe dijete još nije polaznik 

osnovnoškolskog programa obrazovanja, te koja ispunjava ostale uvjete propisane ovom 

Odlukom.  

Natječaj za dodjelu  novčane pomoći će se objavljivati sukladno proračunskim mogućnostima 

Općine Klis, a počevši s kriterijem od obitelji s petero i više djece. 

 

 

Članak 3. 
 

Uz uvjete propisane člankom 2. ove Odluke, pravo na novčanu pomoć može ostvariti roditelj 

odgajatelj:  

 

- s kojom sva djeca žive u zajedničkom kućanstvu;  

- koja je minimalno 6 mjeseci nezaposlena u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno 

dok prima novčanu pomoć;  

- koja je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Općini 

Klis od najmanje 30 mjeseci (vrijedi za oba roditelja) u trenutku podnošenja zahtjeva i dalje 

neprekidno dok prima novčanu pomoć;  

- čija djeca imaju prebivalište u Općini Klis u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno 

dok prima novčanu pomoć;  

- čija djeca ne pohađaju dječji vrtić do početka korištenja obveznog programa predškole. 

- čije najstarije dijete nema u trenutku donošenja ove Odluke više od 18 godina života. 

 



 

Uz gore spomenute uvjete pravo može ostvariti roditelj: 

  

- čija djeca imaju prebivalište u Općini Klis u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno 

dok prima novčanu pomoć; 

- čija su školska djeca upisana u osnovnu školu na području Općine Klis ili Splitsko-

dalmatinske županije (pod uvjetom da je dijete upisano u školu koja je područno najbliža 

prijavljenom mjestu stanovanja); 

 

Iznimno, dijete za koje se podnosi zahtjev, može biti polaznik redovnog programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja, ako je roditelj podnositelj zahtjeva osoba teškog 

invaliditeta (IV. stupnja), s oštećenjem sluha, oštećenjem govora, oštećenjem sluha i govora 

te oštećenjem vida, a prema nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta - oštećenju 

funkcionalnih sposobnosti ili potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom. Iznimno, dijete ili 

djeca roditelja podnositelja zahtjeva mogu biti polaznici posebnoga rehabilitacijskog 

programa u posebnim ustanovama s programom koji je verificiralo nadležno ministarstvo za 

djecu s teškoćama u razvoju. 

  

U slučaju da uvjete za korištenje prava na novčanu pomoć iz ove Odluke ispunjava i majka 

odgojiteljica i s njom izjednačena osoba iz istog kućanstva, pravo na novčanu pomoć 

isplaćivati će se po dogovoru roditelja. 

 

Članak 4. 
 

Novčana pomoć ne može se ostvariti ako: 

- je roditelj podnositelj zahtjeva obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje; 

- je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik porodiljne naknade (vrijedi u slučaju ukoliko 

porodiljna naknada na nacionalnoj razini bude propisana u iznosu većem od novčane pomoći 

s osnove ove JLS -tada će korisnik preuzeti obvezu korištenja nacionalne naknade, gdje mu 

se trenutno obustavlja pravo korištenja novčane pomoći ovog JLS-a),  

- je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik mirovine; 

-roditelj ima evidentiran primitak s naslova drugog dohotka, imovine i kapitala (osim u 

slučaju statusa samohranog roditelja, gdje će se uvjeti i pravila utvrditi posebnom odlukom 

općinskog načelnika); 

- bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske. 

 

Korisnik novčane pomoći po ovoj osnovi/mjeri, istu ne može privremeno prekidati. 

 

 

Članak 5. 

 

U slučaju da je osoba evidentirana u sustavu novčane pomoći po ovoj osnovi u Općini Klis, a 

ostvaruje pravo na porodiljnu naknadu, istu je dužna prihvatiti. Ukoliko porodiljnu naknadu 

koju  prima od države bude manja od novčane pomoći koju prima od strane Općine Klis, ova 

jedinica lokalne samouprave će nadomjestiti novčanu razliku u iznosu. 

 

 



 

 

Članak 6. 
 

Sredstva pomoći iz ove Odluke osiguravati će se sukladno Proračunskim mogućnostima 

Općine Klis. 

Novčana pomoć se isplaćuje mjesečno po sljedećim kategorijama: 

 

- Obitelj sa troje djece: 3.000,00 kn 

- Obitelj sa četvero djece: 3.500,00 kn 

- Obitelj sa petero i više djece: 4.000,00 kn 

 

Novčana pomoć je izražena u neto iznosu. 

 

Članak 7. 

 

Zahtjev sa dokazima za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Upravnom odjelu za opće 

poslove u Općini Klis (u daljnjem tekstu: Odjel).  

Odjel odlučuje o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu u roku od 30 dana od dana 

podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom. 

Drugostupanjsko tijelo je Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskog županiji.  

 

 

Članak 8. 

 

Pravo na novčanu pomoć prestaje:  

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je najmlađe dijete navršilo jedanaest godina života;  

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je roditelj odgajatelj izgubio hrvatsko državljanstvo;  

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište iz Općine Klis roditelja 

odgajatelja, i/ili djeteta; 

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske 

bilo kojeg roditelja ili djeteta za kojeg se ostvaruje novčana pomoć, odnosno posljednjeg 

dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Općini 

Klis; 

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala 

djeca, ispisana iz osnovne škole; 

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se navršava 6 mjeseci od kada je preminulo dijete, 

temeljem kojega je ostvarena novčana pomoć, ili jedno od ostale djece iz zajedničkog 

kućanstva roditelja odgojitelja; 

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se promijenio(smanjio) broj djece u zajedničkom 

kućanstvu u smislu članka 2. ove Odluke;  

- danom zasnivanja radnog odnosa roditelja odgajatelja;  

- danom upisa djeteta u dječji vrtić prije početka pohađanja obveznog programa predškole; 

- sa navršenih 26 godina života najstarijeg djeteta na redovnom školovanju ili u slučaju da 

zasnuje radni odnos. 

 

Članak 9. 
 

Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje 

utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom u roku od 15 dana od dana nastanka 



promjene, a do 15. siječnja svake godine dužan je dostaviti potrebne dokaze na temelju kojeg 

potražuje svoje pravo. 

U slučaju da jedan od „roditelja odgajatelja“ kao korisnika novčane pomoći ne prijavi 

promjenu činjenica koja utječu na ostvareno pravo, dužan je izvršiti povrat uplaćenih 

sredstava novčane pomoći u Proračun Općine Klis. 

Ukoliko se na nacionalnoj razini usvoji program novčane pomoći za roditelja-odgajatelja, 

korisnici su se dužni prijaviti i koristiti mjeru nacionalnog programa. 

Za eventualno nastale nejasnoće i tumačenje pojedinih odredbi Odluke, osnovana je Komisija 

koju je imenovalo općinsko vijeće  Općine Klis. 

 

Članak 10. 

 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Upravni odjel za opće poslove u Općini Klis. 

 

Članak 11.. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u „Službenom vjesniku Općine 

Klis“. 

 

 

 

KLASA:021-05/21-01/01 

UR.BROJ:2180/03-01/21-2942 

Klis, 20. kolovoza 2021. godine 

      

 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

               Josip Didović, v.r. 

 

                                                                                                         

                                                                                                       

 

                                                                                                                          
 


