
 

                 
   REPUBLIKA HRVATSKA 
 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI ILIJA  
       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 402-02/22-01/01 
UR. BROJ: 2186-08-03-22-01 
Sveti Ilija, 13.12.2022. godine 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 5/18, 
36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 09. sjednici održanoj dana 13.12.2022. godine 
donosi 
 

ODLUKU 
O PRAVU NA NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENU 

DJECU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI ILIJA 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuje se pravo na isplatu jednokratne naknade u novcu za novorođenu 
djecu, ukoliko je dijete kontinuirano od rođenja prijavljeno na području Općine Sveti Ilija te čiji 
roditelji/samohrani roditelj odnosno posvojitelj, odnosno skrbnik (podnositelji zahtjeva) su 
hrvatski državljani i strani državljani s privremenim ili stranim boravkom u Općini Sveti Ilija i 
imaju prebivalište sukladno Zakonu o prebivalištu na području Općine Sveti Ilija za ostvarivanje 
prava na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Sveti Ilija. 

 
Iznimno od prethodnog stavka, ako samo jedan roditelj ima prebivalište sukladno Zakonu o 
prebivalištu na području Općine Sveti Ilija, ostvareno pravo sufinancirati će se u visini od 50%.  
 
Udio sufinanciranja iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na djecu razvedenih roditelja. 

 
Članak 2. 

Jednokratna novčana pomoć odobrava se za novorođeno dijete i to: 
‐ za 1. dijete u visini od 150,00 EUR, 
‐ za 2. dijete u visini od 300,00 EUR, 
‐ za 3. dijete u visini od 1.500,00 EUR 
‐ za 4. dijete u visini od 2.000,00 EUR 
‐ za 5. dijete u visini od 350,00 EUR 
‐ za 6. dijete u visini od 400,00 EUR 
‐ za 7. i svako slijedeće dijete u visini od 450,00 EUR. 
 

 
Članak 3. 

Sredstva za naknadu za novorođenu djecu na području Općine Sveti Ilija, osiguravaju se u 
Proračunu Općine Sveti Ilija. 



Članak 4. 
         Visina novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece podnositelja zahtjeva koja s njim žive u 
zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojima su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem 
pravomoćne presude o razvodu braka. 

 
Članak 5. 

        Za prvo i drugo dijete te djecu nakon četvrtog djeteta roditelja podnositelja zahtjeva isplata 
novčane pomoći dobiva se unutar godine dana od podnošenja zahtjeva. 

 
Članak 6. 

        Za treće dijete roditelja podnositelja zahtjeva isplata novčane pomoći će biti prema sljedećem 
rasporedu: 

- iznos od 500,00 EUR dobiva se unutar godine dana od podnošenja zahtjeva 
- preostali iznos od 1.000,00 EUR dobiva se u jednakim obrocima od 200,00 EUR. 

Članak 7. 
        Za četvrto dijete roditelja podnositelja zahtjeva isplata novčane pomoći će biti prema 
sljedećem rasporedu: 

- iznos od 500,00 EUR dobiva se unutar godine dana od podnošenja zahtjeva 
- preostali iznos od 1.500,00 EUR dobiva se u jednakim obrocima od 500,00 EUR.  

 

Članak 8. 
       Uvjet ostvarivanja prava na novčanu pomoć za treće i četvrto i svako sljedeće dijete roditelja 
podnositelja zahtjeva jest da se radi o trećem, četvrtom ili svakom sljedećem djetetu jednog od 
roditelja te da sva djeca iz zajedničkog kućanstva imaju prebivalište na području Općine Sveti Ilija. 
         

Članak 9. 
        Uz zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu, roditelj podnositelj 
zahtjeva dužan je priložiti: 

- dokaz o državljanstvu 
- izvod iz matice rođenih djeteta 
- dokaz o mjestu prebivališta djeteta (ne starije od mjesec dana) 
- dokaz o mjestu prebivališta oba roditelja (ne starije od mjesec dana) 
- dokaz o mjestu prebivališta ostale djece iz zajedničkog kućanstva 
- kopija osobne iskaznice roditelja podnositelja zahtjeva 
- kopija rješenje o posvojenju (ako se radi o posvojenom djetetu) 

     Za isplatu drugog, trećeg, četvrtog i petog obroka roditelji djeteta su dužni kao dokaz o mjestu 
prebivališta priložiti kopije osobnih iskaznica mjesec dana prije isplate. 

 
Članak 10. 

        Jedinstveni upravni odjel donosi zaključak o ostvarivanju prava na novčanu pomoć na koji se 
može podnijeti prigovor općinskom načelniku u roku od osam (8) dana od dana dostave zaključka 
podnositelju zahtjeva ili korisniku prava preko Jedinstvenog upravnog odjela. Odluka općinskog 
načelnika o prigovoru je konačna. 

 
Članak 11. 

      Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku 
promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. 
      Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose u roku koji odredi 



Jedinstveni upravni odjel. U suprotnom, Jedinstveni upravni odjel će tražiti povrat nepripadajućih 
novčanih iznosa.  
 

Članak 12. 
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 
županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.  
 
 
                

       


