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JAVNI POZIV  

za prijavu korisnika na mjeru novčane pomoći za roditelja odgajatelja 

 

 

Članak 1. 

 

Općina Klis objavljuje Javni poziv za iskaz interesa u postupku novčane pomoći za roditelja 

odgajatelja (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), koju osigurava ova jedinica lokalne 

samouprave u skladu sa svojom Strategijom razvoja u dijelu demografskih mjera. 

 

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.  

 

Članak 2. 

 

Uvjeti za primanje novčane pomoći po ovoj mjeri su propisani u Odluci o novčanoj pomoći za 

roditelja odgajatelja („Službeni vjesnik Općine Klis, br. 4/21), koja je sastavni dio Javnog 

poziva, a objavljena je i na službenim stranicama Općine Klis. 

 

Članak 3. 

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.  

 

Iznosi su navedeni u neto iznosu.  

 

 



Članak 4. 

Zahtjev za ostvarivanje prava dostupan je na internetskim stranicama Općine Klis uz Javni 

poziv. 

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

roka za podnošenje prijava sa potpunom dokumentacijom. 

 

Članak 5. 

Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu novčane pomoći biti će otvoren do  

8. rujna  2021.g., a objavljen je na službenim stranicama i oglasnoj ploči Općine Klis. 

Svi naredni natječaji će se objavljivati sukladno Proračunskim mogućnostima Općine Klis. 

Ispunjeni zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno ili 

poštanskim putem u Upravni odjel za opće poslove, Iza grada 2, 21231 Klis. 

Po obrađenim zahtjevima sa korisnicima će se naknadno sklopiti Ugovor o novčanoj pomoći. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

                                                                                                                 Jakov Vetma, v.r 

 

 


