
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BISKUPIJA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:551-06/21-01/62 

URBROJ:2182/17-02-21-01 

Orlić, 30. prosinca 2021. godine 

 

Na temelju članka 117.stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“,broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 15.Statuta Općine 

Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, broj 9/09,  4/11, 8/12, 4/13 i 2/18, 

5/19 i 3/20),Načelnik Općine Biskupije 30.prosinca.2021.godine, donio je 

 

                                                                              ODLUKU 

                     o novčanoj pomoći za novorođenu djecu na području Općine Biskupija 

 

                                                                        Članak 1. 

Оvom se Odlukom utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći i postupak za ostvarivanje prava 

na novčanu pomoć (daljnjem tekstu:novčana pomoć) za novorođenu djecu s područja 

Općine Biskupija (daljnjem tekstu: Općina) 

                                                                               Članak 2. 

(1) Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti roditelji ili posvojitelji: 

- za  svako dijete rođeno počevši od  01.siječnja 2022.godine 

- koji su državljani Republike Hrvatske i 

- jedan od roditelja podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Općine u 

trajanju od najmanje jedne (1) godine prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev i dalje 

neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti. 

(2) Novorođeno dijete mora imati prijavljeno prebivalište na području Općine neprekidno do 

isplate novčane pomoći u cijelosti. 



(3) Novčanu pomoć iz stavka 1. ovog članka može ostvariti i obitelj u kojoj samo jedan od 

roditelja ima prebivalište na području Općine u trajanju od najmanje jedne (1) godine prije 

rođenja djeteta, a drugi roditelj strani državljanin s privremenim ili stalnim boravkom na 

području Općine u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje do isplate novčane pomoći u cijelosti. 

                                                                               Članak 3. 

(1)  Sredstva novčane pomoći osigurana su u Proračunu Općine Biskupija za 2022 i projekcije 

za 2023 i 2024.godinu. 

(2) Visina novčane pomoći za novorođenu djecu iznosi kako slijedi: 

 

Broj djece:                         Visina novčane pomoći u kunama 

                                             I.godina                       II.godina                  III.godina 

prvo dijete                         3.000,00                      2.000,00                  1.000,00 

drugo dijete                      5.000,00                       3.000,00                  2.000,00 

treće dijete                       7.000,00                       5.000,00                  3.000,00 

četvrto dijete                   9.000,00                        7.000,00                 5.000,00 

peto dijete i više             11.000,00                      9.000,00                 7.000,00 

(3) Maksimalan iznos trogodišnje potpore može biti  27.000,00 kuna. 

(4) Iznos novčane naknade ovisi o broju djece roditelja ili posvojitelja podnositelja 

zahtjeva,te roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne 

presude  o razvodu braka. 

                                                                               Članak 4. 

(1) Novčana sredstva iz članka 3. stavka 2. ove Odluke isplatiti će se u tri (3) kalendarske 

godine. 

(2) Obitelji kojima će se vršiti isplata novčane pomoći dužne su dostaviti Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Biskupija početkom svake kalendarske godine: 

- uvjerenje o prebivalištu za roditelja ili posvojitelja odnosno uvjerenje o privremenom ili 

stalnom boravku za roditelja stranog državljanina (ne starije od šest mjeseci). 

- uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete (ne starije od šest mjeseci). 

                                                                                Članak 5 



(1) Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Biskupija u roku od tri (3) mjeseca od dana rođenja djeteta za koje se podnosi 

zahtjev. 

(2) Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove Odluke može podnijeti zahtjev 

iz stavka 1. ovog članka u roku od tri (3) mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o 

posvojenju. 

(3) Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, roditelj ili posvojitelj, 

podnositelj zahtjeva dužan je priložiti: 

- dokaz o državljanstvu roditelja odnosno posvojitelja koji podnosi zahtjev (preslika osobne 

iskaznice) 

- preslika izvatka iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete. 

- preslike izvadaka iz matice rođenih ili rodni list za svako dijete u obitelji te djece koja su mu 

dodijeljena na brigu i skrb. 

- uvjerenje o prebivalištu za roditelja ili posvojitelja odnosno uvjerenje o privremenom ili 

stalnom boravku za roditelja stranog državljanina. 

- uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete za koje se traži novčana pomoć. 

- preslika IBAN računa jednog od roditelja ili posvojitelja na koji će se izvršiti isplata novčane 

pomoći. 

(3) Načelnik Općine Biskupija odlučuje Zaključkom o pravu na novčanu pomoć i o njezinom 

iznosu u roku od 10 dana  od dana podnošenja zahtjeva  s potpunom dokumentacijom. 

                                                                                Članak 6. 

Ako je roditelj ili posvojitelj, podnositelj zahtjeva ili korisnik novčane pomoći preminuo, 

neisplaćeni iznos, odnosno obroci, biti će isplaćeni drugom roditelju ili posvojitelju odnosnu 

skrbniku djeteta. 

                                                                                Članak 7. 

Pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete prestaje: 

- isplatom trećeg obroka kroz tri kalendarske godine 

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište roditelja ili 

posvojitelja,odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni 

boravak roditelju stranom državljaninu na području Općine Biskupija. 

                                                                                Članak 8. 



Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko – 

kninske županije“, a primjenjuje se od 01.siječnja  2022.godine. 

 

                                                                                                          Načelnik Općine Biskupija 

                                                                                                          Milan Đurđević, univ.bacc.pol 

 

                                                                                                          

 

 

 

 


