Službene novine
Općine Pitomača

Godina XXVI

Pitomača, 27. prosinca 2019. godine
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
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1. Odluka o visini jednokratne pomoći za novorođenče u 2020. godini,
2. Odluka o subvencioniranju troškova umjetnog osjemenjivanja
goveda, troškova umjetnog osjemenjivanja krmača/nazimica i troškova
pregleda na trihinelozu na području općine Pitomača u 2020. godini.

1

2

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1.
Na temelju članka 38. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18), Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o visini jednokratne novčane pomoći za
novorođenče u 2020. godini
1. Ovom Odlukom određuje se visina
jednokratne novčane pomoći za novorođenče
na području općine Pitomača u 2020. godini.
2. Visina pomoći iz točke 1. ove
Odluke utvrđuje se u iznosu od 2.000,00
kuna po djetetu.
Isti iznos biti će isplaćen i za svako
naredno dijete.
3. Pravo na predmetnu pomoć može
ostvariti i koristiti jedan od roditelja/skrbnika
novorođenog djeteta u roku od 6 mjeseci od
dana rođenja djeteta pod uvjetom:

- da je državljanin Republike Hrvatske s
neprekidno prijavljenim prebivalištem na
području općine Pitomača najmanje godinu
dana neposredno prije rođenja djeteta za
koje se traži novčana pomoć;
- da je dijete nakon rođenja prijavljeno na
području općine Pitomača;
- da kućanstvo podnositelja zahtjeva za
predmetnu pomoć nema nepodmirenih
dugovanja
prema
Proračunu
Općine
Pitomača.
4. Sredstva pomoći iz točke 1. ove
Odluke teretiti će proračunsku poziciju
programska
djelatnost
socijalne
skrbi,
Aktivnost A101607, pomoć obiteljima za
poboljšanje demografske strukture, pozicija
375 - ostale naknade iz proračuna u novcu naknada za novorođeno dijete.
5. Za provođenje ove Odluke zadužuje
se Odsjek za financije i proračun Općine
Pitomača.
6. Ova Odluka objaviti će se u
“Službenim novinama” Općine Pitomača, a
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stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.
KLASA: 551-02/19-01/03
URBROJ: 2189/16-19-1
Pitomača, 27. prosinca 2019.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
10.
Na temelju članka 38. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18), Općinski načelnik donosi

O D L U K U
o subvencioniranju troškova umjetnog
osjemenjivanja goveda, troškova
umjetnog osjemenjivanja
krmača/nazimica i troškova pregleda na
trihinelozu na području općine Pitomača
u 2020. godini
1. Općina Pitomača će u 2020. godini
vršiti subvencioniranje troškova umjetnog
osjemenjivanja goveda u iznosu od 160,00
kuna po pregledu, na temelju predočenja
računa
o
izvršenom
osjemenjivanju
ispostavljenom od nadležne veterinarske
službe.
2. Općina Pitomača će u 2020. godini
vršiti subvencioniranje troškova umjetnog
osjemenjivanja krmača/nazimica u iznosu od
80,00 kuna po obavljenom prvom pregledu, na
temelju predočenja računa o izvršenom
osjemenjivanju ispostavljenom od nadležne
veterinarske stanice.
3. Općina Pitomača će u 2020. godini
vršiti subvencioniranje troškova tri pregleda
na trihinelozu u iznosu od 45,00 kuna po
pregledu, na temelju predočenja računa o
obavljenom
pregledu
na
trihinelozu
ispostavljenog od nadležne veterinarske
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službe.
4. Tijekom 2020. godine, svako domaćinstvo
s prebivalištem na području općine Pitomača,
moći će ostvariti pravo na subvenciju tri
obavljena pregleda iz točke 1., 2. i 3. ove
Odluke, uz uvjet da isto nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema Proračunu Općine
Pitomača.
5. Sredstva za namjenu iz točke 1.
ove Odluke teretiti će Proračun Općine
Pitomača za 2020. godinu, program poticanje
razvoja gospodarstva, projekt Poticanje
poljoprivredne proizvodnje, osnovni račun
35231,
pozicija
200
Subvencije
poljoprivrednicima.
6. Sredstva za namjenu iz točke 2.
ove Odluke teretiti će proračun Općine
Pitomača za 2020. godinu, program Poticanje
poljoprivredne proizvodnje, osnovni račun
35231,
pozicija
200
Subvencije
poljoprivrednicima.
7. Sredstva za namjenu iz točke 3.
ove Odluke teretiti će Proračun Općine
Pitomača za 2020. godinu, program dodatnih
usluga u zdravstvu i preventiva, osnovni
račun 37212, pozicija 163 - Pomoć obiteljima
i kućanstvima - subvencija pregleda na
trihinelozu.
8. Za provođenje ove Odluke zadužuje
se Odsjek za financije i proračun Općine
Pitomača.
9. Ova Odluka objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača, a
stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.
KLASA: 402-07/19-01/47
URBROJ: 2189/16-19-1
Pitomača, 27. prosinca 2019.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

Izdavač: Općina Pitomača

