
 

-PRIJEDLOG - 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150,11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 

31. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica broj 3/09,22/13 i 6/18), 

Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 17. sjednici održanoj dana   27. studenog 2019. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o naknadi za novorođeno dijete 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na naknadu za 

novorođeno dijete koju, u okviru Programa zdravstva i socijalne skrbi Općine Smokvica  

osigurava Općina Smokvica, visina naknade te postupak povrata iznosa primljene naknade. 

Naknada za novorođeno dijete novčani je iznos na koji imaju pravo Roditelji – korisnici 

naknade (u daljnjem tekstu: Roditelj). 

 

Članak 2. 

Pravo na naknadu za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti Roditelj: 

- ako je dijete rođeno, posvojeno, udomljeno ili pod skrbništvom  

- državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Smokvica najmanje pet 

godina prije rođenja toga djeteta, pod uvjetom da drugi Roditelj prijavi prebivalište (osobna 

iskaznica) na području općine Smokvica u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva. 

- državljani Republike Hrvatske ili druge države koji se doselio na područje Općine 

Smokvica, te mu je Općina Smokvica postala boravište i prebivalište najmanje 1 dan, prije 

dana rođenje djeteta 

 

Roditelji se obvezuju da će u narednih 10 godina od rođenja djeteta njihovo stalno mjesto 

prebivališta i boravišta biti na području Općine Smokvica te da će dijete, za kojeg je naknadu 

ostvario pohađati dječji vrtić (obvezni predškolski odgoj) i četiri razreda Osnovne škole u 

Smokvici. 

Roditelj je obvezan nadopuniti dokumentaciju potvrdom o pohađanju programa predškolske u 

ustanovama ranog i predškolskog odgoja u Smokvici i po završetku istog potvrdu o upisu u 

Osnovnu školu Smokvica, u roku od 15 dana od dana upisa djeteta. 

 

Članak 3. 

Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u Proračunu Općine Smokvica 

prema financijskim mogućnostima. 

Visina naknade iznosi: 

- 5.000,00 kuna (jednokratno). 

 

Članak 4. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete Roditelj podnosi Općini 

Smokvica, Jedinstvenom upravnom odjelu, najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana rođenja 

djeteta. Iznimno zbog zdravstvenih i drugih objektivnih razloga zahtjev se može podnijeti i po 

isteku roka ali ne kasnije od godinu dana (prilog dokumentacija koja dokazuje razlog 

kašnjenja). 

Uz zahtjev se moraju priložiti slijedeći dokazi: 

- Kopija osobne iskaznice za oba roditelja  

- OIB – za oba roditelja (ukoliko OIB ne piše na osobnoj iskaznici) 



 

- Dokaz o prebivalištu za svu djecu navedenu u zahtjevu (ne starije od 6 mjeseci) 

- Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list (kopija) - za svu djecu navedenu u zahtjevu  

- Domovnica (kopija) - za novorođeno dijete 

-  potpisana izjava od roditelja (izdaje jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica) 

- ovjerena bjanko zadužnica od strane javnog bilježnika na iznos od 5000,00 kuna 

- IBAN sa brojem računa  - roditelja podnositelja zahtjeva; te 

ostali dokumenti ovisno o okolnostima (na traženje djelatnika Općine). 

 

O pravu na naknadu za novorođeno dijete i o njezinu iznosu na temelju dokaza odlučuje 

Općinski načelnik svojim Zaključkom u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Općinski načelnik može u pojedinim slučajevima odlučiti i po slobodnoj (diskrecijskoj) ocjeni 

da li neki Roditelj ostvaruje pravo na naknadu za novorođeno dijete, te o načinu ostvarivanja i 

korištenja tog prava. 

Ukoliko postoji dugovanje prema Općini Smokvica ili prema tvrtkama kojima je osnivač 

Općina Smokvica te proračunskim korisnicima Općine Smokvica ista ima pravo izvršiti 

prijeboj dugovanja.  

Članak 5. 

 

Roditelj je dužan u roku od 15 dana, prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Smokvica svaku promjenu koja utječe na daljnje ostvarivanje prava za naknadu za 

novorođeno dijete za koje je podnio zahtjev. U slučaju da Roditelj ne bude poštivao odredbe 

Ugovora i Odluke dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene naknade kako slijedi: 

- 5.000,00 kuna u 2 jednake rate u roku od 60 dana (2 mjeseca) ; 

 

Povrat primljene naknade započinje prvim danom idućeg mjeseca od kada su nastupile 

promjene koje su navedene u članku 2. ove Odluke. 

Povrat iznosa naknade Općina Smokvica osigurava ovjerenom Bjanko zadužnicom koja je 

sastavni dio Ugovora potpisanog između Roditelja i Općinskog načelnika. Roditelja će se 

opomenuti pismenim putem o postupku povrata primljenog iznosa - naknade, te ukoliko 

Roditelj ne postupi po primljenom pismenu aktivirat će se bjanko zadužnica. Ukoliko se 

Općina Smokvica ne bude mogla naplatiti bjanko zadužnicom povrat pripadajućeg novčanog 

iznosa zajedno sa troškovima postupka ostvariti će se tužbom pred nadležnim sudom. 

 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Smokvica», a primjenjuje se od 01.siječnja 2020. godine. 
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