
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine 

Vrsi" br. 02/13) Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 4. sjednici održanoj 31. listopada 2017. 

godine donosi:  

 

 

ODLUKU O POMOĆI ZA NOVOROĐENČAD 

 

 

Članak 1. 

 

Općina Vrsi isplatiti će roditeljima (posvojiteljima) novorođenčeta iznos od 12.000,00 kn kao 

pomoć za novorođenče do njegove prve godine života. 

 

Sredstva za isplatu iznosa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrsi. 

 

Članak 2. 

 

Iznos iz Članka 1. ove Odluke isplaćivati će se mjesečno, roditelji (posvojitelji) će primati 

mjesečni iznos od 1.000,00 kn prvih 12 mjeseci djetetovog života. 

 

Ako roditelji (posvojitelji) žele jednokratnu isplatu za rođenje prvog  djeteta onda imaju pravo 

na pola iznosa navedenog u Članku 1. ove Odluke, tj. imaju pravo na iznos od 6.000,00 kn. 

 

Ako roditelji (posvojitelji) žele jednokratnu isplatu za rođenje drugog djeteta onda imaju pravo 

na iznos od 7.000,00 kn. 

 

Ako roditelji (posvojitelji)  žele jednokratnu isplatu za rođenje trećeg djeteta onda imaju pravo 

na iznos od 8.000,00 kn. 

 

Ako roditelji (posvojitelji) žele jednokratnu isplatu za rođenje četvrtog djeteta onda imaju pravo 

na iznos od 9.000,00 kn. 

 

Za peto i svako sljedeće dijete Općina Vrsi će roditeljima (posvojiteljima) isplatiti iznos od 

25.000,00 kn. Potpisivanjem Ugovora će se odrediti da li će ovaj iznos biti isplaćen jednokratno 

ili u više navrata. 

 

Članak 3. 

 

Roditelji (posvojitelji)  će za drugo dijete dobiti i dodatni iznos od 1.000,00 kn koji će se isplatiti 

jednokratno. 

Roditelji (posvojitelji)  će za treće dijete dobiti i dodatni iznos od 2.000,00 kn koji će se isplatiti 

jednokratno. 

Roditelji (posvojitelji) će za četvrto dijete dobiti i dodatni iznos od 3.000,00 kn koji će se 

isplatiti jednokratno. 

 

 



Članak 4. 

 

Pravo iz Članka 1. ove Odluke imaju roditelji (posvojitelji) novorođenčeta pod uvjetom da jedan 

roditelj (posvojitelj) ima prebivalište u Općini Vrsi najmanje pet (5) godina, a drugi roditelj 

(posvojitelj) najmanje šest (6) mjeseci, na dan rođenja djeteta, te da stalno borave na području 

Općine Vrsi. 

Članak 5. 

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Vrsi najkasnije u roku mjesec dana od dana rođenja (posvojenja) djeteta. 

 

Iznimno, zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga, zahtjev se može podnijeti i po isteku 

jednog mjeseca od dana rođenja djeteta, ali ne kasnije od šest mjeseci. 

 

Članak 6. 

 

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje novčane pomoći potrebno je priložiti sljedeću 

dokumentaciju: 

 Rodni list za novorođenče (ili presliku rješenja o posvojenju) 

 Uvjerenje o prebivalištu i preslike osobnih iskaznica za oba roditelja novorođenog 

djeteta 

 Presliku kartice tekućeg računa na koji će se novčana pomoć isplatiti. 

 

Članak 7. 

 

Postupci započeti po odredbama Odluke o pomoći nabavke dječje opreme za novorođenčad 

(„Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 01/12) do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po 

odredbama te Odluke. 

 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka postupci započeti po odredbama Odluka o pomoći nabavke 

dječje opreme za novorođenčad („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 01/12) do stupanja na 

snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama ove Odluke ako je to povoljnije za stranku po 

čijem je zahtjevu postupak započet ili ako to ona zatraži. 

 

Članak 8. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o pomoći nabavke dječje opreme za 

novorođenčad („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 01/12). 

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Vrsi''.  
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