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Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka, preko 
nadležnog gradskog upravnog tijela.

Gradonačelnik o prigovoru odlučuje zaključkom.
Zaključak o prigovoru je konačan.

Članak 9.

Nadležno gradsko upravno tijelo provjeravat će osob-
ne podatke roditelja i djeteta i druge činjenice koje utječu 
na uvjete isplate novčane pomoći.

Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene 
činjenica iz stavka 1. ovoga članka u vezi s isplatom nov-
čane pomoći, odnosno utvrdi da dani podaci nisu istiniti, 
privremeno će obustaviti isplatu obroka novčane pomoći 
do provjere svih činjenica.

Članak 10.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke do-
vršit će se po Odluci o novčanoj pomoći za opremu novo-
rođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17).

Privremena obustava i prestanak isplate novčane po-
moći ostvarene na temelju Odluke o novčanoj pomoći 
za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 17/17), utvrđuje se prema odredbama te odlu-
ke.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odlu-
ka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17).

Članak 12.

Ova odluka bit će objavljena u Službenom glasniku 
Grada Zagreba i stupa na snagu 1. siječnja 2022.

KLASA: 021-05/21-01/514
URBROJ: 251-01-03-21-4
Zagreb, 9. prosinca 2021.

Predsjednik
Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.

**************
Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 
3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada 
Zagreba, na 6. sjednici, 9. prosinca 2021., donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći 

za roditelja odgojitelja

Članak 1.

U Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18 i 20/21) u članku 
5. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Novčana pomoć se isplaćuje mjesečno i to:
- do 30. travnja 2022. u iznosu 65 % prosječne bruto 

plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdo-
blje I.-VIII. mjesec prethodne godine,

- od 1. svibnja 2022. u iznosu od 1.000,00 kuna neto."

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
"- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete za koje 

je ostvarena novčana pomoć navršilo 7 godina;".
Alineja 2. mijenja se i glasi:
"- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno 

prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odla-
zak iz Republike Hrvatske korisnika ili djeteta za koje se 
ostvaruje novčana pomoć;".

Alineja 5. mijenja se i glasi:
"- posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje 

je ostvarena novčana pomoć i ostala djeca mlađa od tri 
godine upisana u redoviti program predškolskog odgoja 
i obrazovanja;".

Alineja 7. briše se.
Na kraju dosadašnje alineje 8. koja postaje alineja 7., 

točka sa zarezom se zamjenjuje točkom.
Alineja 9. briše se.

Članak 3.

Korisnicima novčane pomoći čije je dijete za koje je 
ostvarena novčana pomoć, do stupanja na snagu ove od-
luke, navršilo 7 godina, novčana pomoć prestaje stupa-
njem na snagu ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu 1. svibnja 2022., osim član-
ka 2. stavka 6. ove odluke koji stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.
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**************
Na temelju članka 3. Pravilnika o naknadi troškova 

i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima na-
cionalnih manjina (Narodne novine 24/06) i članka 41. 




