
  
        REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                         
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
              
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                   Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/01 
URBROJ: 2188/02-03-17-3 
Rokovci,  23. veljače 2017. godine 
 
Temeljem članka 59. , stavak 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj 
85/08,110/08,34/11,54/13 i 152/14) te članka 5., stavak 1. točka 6. i članka 11. Odluke o socijalnoj 
skrbi na području Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ broj 12/16), a sukladno članku 32. Statuta 
Općine Andrijaševci ( „Službeni vjesnik“ VSŽ, br 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na 
svojoj 31. sjednici održanoj dana 23. veljače 2017. godine,  d o n i j e l o   j e 
 
 

O D L U K U 
o ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć 

 za novorođeno dijete  
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć roditeljima 
novorođene djece na području Općine Andrijaševci, te visina jednokratne novčane pomoći za 
novorođeno dijete i postupak njezina ostvarivanja. 

Izrazi koji se koriste  u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 
jednako na muški i ženski spol. 
 

Članak 2. 
 
 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti jedan od 
roditelja: 

- za dijete rođeno od 01. siječnja 2018. godine, 
- koji je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Andrijaševci 

najmanje 6 (šest) mjeseci neposredno prije rođenja djeteta i dalje neprekidno sve do isplate 
jednokratne  novčane pomoći u cijelosti. 

 
Članak 3. 

 
 Visina jednokratne novčane pomoći roditeljima za novorođeno dijete iznosi: 

 za prvo i drugo dijete 2.000,00 kuna, 
 za treće dijete 4.000,00 kuna, 
 za četvrto dijete 8.000,00 kuna, 
 za peto i svako slijedeće rođeno dijete 16.000,00 kuna. 



 Sredstava iz prethodnog stavka isplatiti će se u jednokratnom iznosu ili obročno, najviše na tri 
obroka, ovisno o iznosu  jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete na bankovni račun jednog 
od roditelja, a osiguravaju se u Proračunu Općine Andrijaševci. 
 

Članak 4. 
 
 Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete roditeljima 
novorođene djece  podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Andrijaševci u roku od 60 
(šezdeset) dana od rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. 

Uz zahtjev podnositelj mora priložiti: 
- osobne iskaznice roditelja novorođenog djeteta (preslika), 
- uvjerenje o prebivalištu za roditelja koji podnosi zahtjev (preslika), 
- izvadak iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete (preslika), 
- izvadak iz matice rođenih ili rodni list za prethodno rođenu djecu-primjenjuje se pri 

ostvarivanju prava za treće i svako sijedeće rođeno dijete (preslika), 
- kartice žiro/tekućeg/zaštićenog (posebnog)  računa jednog od roditelja koji ostvaruje pravo na 

jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete (preslika). 
 

Članak 5. 
 
 Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci  utvrđuje da li su ispunjeni svi uvjeti za isplatu 
jednokratne novčane pomoći roditeljima za novorođeno dijete u smislu ove Odluke. 
 

Članak 6. 
 

Općinski načelnik donijet će akt na temelju kojeg će roditeljima biti isplaćena sredstva 
jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete. 
 

Članak 7. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu  01. siječnja 2018. godine, a objaviti će se u »Službenom 
vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije. 

 Odluka o ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete („Službeni 
vjesnik“ VSŽ, br. 12/13  i 12/15) primjenjuje se do 31. prosinca 2017. godine, a odnosi se na svu djecu 
koja su rođena do 31. prosinca 2017. godine. 
 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                           Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 


