
 
 

 NACRT 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17,  98/19 i 144/20 ) i članka 34. Statuta Općine Sukošan ("Službeni glasnik Općine 

Sukošan" broj 04/09.02/13,03/13,01/18,09/20,01/21 ) , Općinsko vijeće Općine Sukošan na 

svojoj --  sjednici održanoj --------------------2023.godine, d o n o s i 

 

ODLUKU 

 o ostvarivanju  prava na isplatu jednokratne novčane naknade za  novorođeno dijete 

 

Članak 1. 

Radi postizanja više razine skrbi o novorođenčadi  te pomoći roditeljima ovom Odlukom se 

utvrđuju kriteriji i visina jednokratne novčane naknade za svako novorođeno dijete. 

Članak 2. 

Pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete mogu ostvariti roditelji, odnosno roditelj 

staratelj djeteta, roditelji koji nisu sklopili brak kao i samohrani roditelj , uz uvjet da imaju 

prijavljeno  prebivalište na području Općine Sukošan.  

 

Visina jednokratne novčane naknade za novorođenče iznosi: 

 

 300,00 € za prvorođeno i drugorođeno dijete u obitelji, 

 600,00 € za treće i četvrto novorođeno dijete u obitelji,  

 900,00 €  za  peto i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji . 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke isplaćivat će se temeljem podnesenog zahtjeva i predočenih 

dokaza : 

‐ izvadak iz matice rođenih za dijete ( preslika);  

‐ uvjerenje  o prebivalištu za dijete ( preslika);  

‐ uvjerenje o prebivalištu roditelja ( preslika);  

‐ osobna iskaznica podnositelja zahtjeva ( presliku);  

‐ broj bankovnog računa podnositelja zahtjeva, 

- ukoliko jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave 

dostavlja se potvrda iste kojim se dokazuje da nije ostvarena pomoć za novorođeno dijete u 

toj jedinici. 

 

Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana rođenja  djeteta. 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave  u „Službenom glasniku Općine 

Sukošan». 

Članak 5. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori 

roditeljima novorođene djece ( Službeni glasnik Općine Sukošan broj 4/09). 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 

 

KLASA: 551-01/23-01/01 

URBROJ: 2198-3-1/2-23-1 

Sukošan, ---------------------2023.godine  

 

                                                                                          Predsjednik 

                                                                               Tomislav Dražić, dipl.ing. 


