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ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O POMOĆI ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA 

 

 

Sadržaj: 

a) Pravni temelj za donošenje akta i obrazloženje; 

b) Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta; 

 

 

Predlagatelj: 

Klub vijećnika HDZ-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

Članak 59. stavak 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj (Narodne 

novine, br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17), članak 19. 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 -

pročišćeni tekst i 137/15 ) i članak 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine Podgora” broj 5/09, 9/09, 3/13, 

3/15).  

OBRAZLOŽENJE 

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj . 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 

59/17) propisuje pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane 

potpore, uvjete i načine njihova ostvarivanja i financiranja radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i 

njegovog podizanja te usklađenja obiteljskog i poslovnog života.  

Članak 59. stavak 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama propisuje da jedinica lokalne 

samouprave može svojim općim aktom propisati način i uvjete za ostvarivanje prava roditelja na novčanu pomoć 

u većem opsegu od propisanog zakonom ili kroz pružanje pomoći u naravi. 

Trenutno je na snazi Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta (« Glasnik» službeno glasilo 

Općine Podgora broj: 9/09 i 10/12). 

Općina Podgora se suočava s vrlo nepovoljnim demografskim kretanjima koja su, nesumnjivo, 

dugoročna prijetnja daljnjem sveopćem razvoju. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Općina Podgora 

ima negativni prirodni prirast i pad ukupnog broja stanovnika:  

 

PRIRODNO KRETANJE 

STANOVNIŠTVA
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Broj rođenih 17 17 13 11 18 15 16

Umrlih 20 30 27 24 33 34 33

Prirodni prirast -3 -13 -14 -13 -15 -19 -17

Sklopljenih brakova 9 9 13 10 9 10 7

Razvedenih brakova 1 5 2 1 2 1 3

Vitalni indeks 85,0 56,7 48,1 45,8 54,5 44,1 48,5
 



 

 

Iznesene činjenice smatraju se argumentima za poduzimanje dodatnih napora u smjeru povećanja 

nataliteta u Općini Podgora povećanjem potpora kao jedne od mjera izravnih potpora obitelj ima s novorođenom 

djecom kojom se utječe na povećanje ukupne kvalitete života i standarda mještana Općine Podgora. 
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Na temelju članka 19. 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-

pročišćeni tekst i 137/15 ) i članka 32. Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine Podgora” 
broj 5/09, 9/09, 3/13, 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora, na --. sjednici, održanoj ---. 

kolovoza 2017. godine donijelo je:  

ODLUKU  

o izmjeni Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se članak 3. Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta 

(« Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 9/09 i 10/12) i sada glasi: 

«Sredstva pomoći za opremu novorođenog djeteta osiguravaju se u proračunu Općine 
Podgora. 

Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta iznosi:  

 
- za prvo i drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 7.500,00 kuna jednokratno, 
-za treće dijete roditelja podnositelja zahtjeva ukupno 17.500,00 kuna, koje će se 

isplatiti na način da će se 7.500,00 kuna isplatiti u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja 
kojim se utvrđuje pravo na naknadu, a 2.000,00 kuna godišnje u sljedećih pet kalendarskih 

godina, 
- za četvrto i svako sljedeće dijete roditelja podnositelja ukupno 22.500,00 kuna koje 

će se isplatiti na način da će se 7.500,00 kuna isplatiti u roku od 30 dana od dana donošenja 

rješenja kojim se utvrđuje pravo na naknadu, a 2.000,00 kuna godišnje u sljedećih pet 
kalendarskih godina. 

Sredstva pomoći za opremu novorođenog djeteta iz stavka 2. točke 2. i 3. ovoga 

članka isplaćivat će se uz uvjet da roditelj podnositelj zahtjeva za vrijeme primanja naknade 
prebiva na teritoriju Općine Podgora.  

Roditelj podnositelj zahtjeva je dužan prije isplate svake godine dostaviti potvrdu o 
prebivalištu. 

Članak 2.  

Za postupke utvrđivanja naknade za novorođeno dijete koji su u tijeku, primijenit će se 
iznosi utvrđeni u ovoj Odluci, ako su povoljniji za stranku. 

Članak 3.  

Ova Odluka objavit će se u „Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora, a stupa na 
snagu 1. siječnja 2018. godine.  

 


