Na temelju članka 56. stavka 1. točke 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99,
19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 104.
stavka 1. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13 i 7/14),
gradonačelnik Grada Zagreba, 30. kolovoza 2016., donosi
Z A K LJ U Č A K
o očitovanju na amandmane na
Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu
1. Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je 22. kolovoza 2016. Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za majku
odgojiteljicu (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) te ga uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na razmatranje i
donošenje.
2. Gradonačelnik je razmotrio amandmane što ih je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a, HSP-a AS i BUZ-a 29.
kolovoza 2016. te se očituje kako slijedi:
AMANDMAN I.
Članak 1. mijenja se na način da sada glasi:
„Ovom se odlukom uređuju uvjeti, način i postupak ostvarivanja novčane pomoći za majku odgojiteljicu i osobu
izjednačenu s majkom odgojiteljicom (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), koju osigurava Grad Zagreb u skladu sa
svojom pronatalitetnom politikom.“
Amandman se prihvaća.
AMANDMAN II.
U članku 2. iza st. 1. dodaje se st. 2. koji glasi:
„ Pod pojmom „osoba izjednačena s majkom odgojiteljicom“, 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.“
Amandman se prihvaća.
AMANDMAN III.
Članak 3. mijenja se na način da sada glasi:
„Uz uvjete propisane člankom 2. ove odluke, pravo na novčanu pomoć može ostvariti majka odgojiteljica i s njom
izjednačena osoba:
- s kojom sva djeca žive u zajedničkom kućanstvu;
- koja je nezaposlena u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
- koja je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet
godina neposredno prije rođenja najmlađeg djeteta i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
- čija djeca imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu
pomoć;
- čija djeca nisu upisana u dječji vrtić do početka korištenja obveznog programa predškole.
U slučaju da uvjete na korištenje prava na novčanu pomoć iz ove odluke istovremeno ostvaruje i majka odgojiteljica
i s njom izjednačena osoba, pravo na novčanu pomoć isplaćivat će se jednoj od tih osoba sukladno njihovom
dogovoru, u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora, pravo na novčanu pomoć pripada majci odgojiteljici.“

Amandman se prihvaća na način da članak 3. glasi:
„Uz uvjete propisane člankom 2. ove odluke, pravo na novčanu pomoć može ostvariti majka odgojiteljica i s njom
izjednačena osoba:
- s kojom sva djeca žive u zajedničkom kućanstvu;
- koja je nezaposlena u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
- koja je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet
godina neposredno prije rođenja najmlađeg djeteta i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
- čija djeca imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu
pomoć;
- čija djeca nisu upisana u dječji vrtić do početka korištenja obveznog programa predškole.
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 isplaćivat će se majci odgojiteljici.“
Obrazloženje:
Prihvaća se amandman na način da bude sadržajno u skladu sa prijedlogom Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, HSPa AS i BUZ-a, ali nomotehnički ispravan.
AMANDMAN IV.
Članak 6. mijenja se na način da sada glasi:
„Pravo na novčanu pomoć prestaje:
- posljednjeg dana u mjesecu kada je najmlađe dijete navršilo petnaest godina;
- posljednjeg dana u mjesecu kada je majka odgojiteljica odnosno s njom izjednačena osoba izgubila hrvatsko
državljanstvo;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište iz Grada Zagreba majke odgojiteljice, odnosno s
njom izjednačene osobe i/ili djeteta;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se promijenio broj djece u zajedničkom kućanstvu u smislu članka 2. ove
odluke;
- danom zasnivanja radnog odnosa majke odnosno s njom izjednačene osobe
- danom upisa djeteta u dječji vrtić prije početka pohađanja obveznog programa predškole.“
Amandman se prihvaća.
AMANDMAN V.
„Članak 7. mijenja se na način da sada glasi:
Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je Uredu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje
prava propisanih ovom odlukom u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.“
Amandman se prihvaća.
3. Gradonačelnik Grada Zagreba predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog odluke i donese
Odluku o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu s prihvaćenim amandmanima iz točke 2. ovoga zaključka koji
postaju sastavnim djelom Prijedloga odluke.
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