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Jakovlje, 29. prosinca 2020. 
 
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/20), 
Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 29. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2020. godine donosi  
 

  O  D  L  U  K  U 
o isplati jednokratne novčane pomoći 
za nabavku opreme za novorođenčad  

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći  i način ostvarenja prava na 
novčanu pomoć za nabavku opreme za novorođenčad. 
 

Članak 2. 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku opreme za novorođenčad pripada 

novorođenom djetetu s prebivalištem na području Općine Jakovlje, a ostvaruju ga roditelji 
djeteta, samohrani roditelj ili posvojitelji koji imaju prebivalište na području Općine Jakovlje, pod 
uvjetom da barem jedan roditelj, posvojitelj odnosno samohrani roditelj ima prijavljeno 
prebivalište na području Općine Jakovlje u trajanju najmanje 12 (dvanaest) mjeseci prije dana 
rođenja djeteta. 
 

Članak 3. 
Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine 

Jakovlje i to u iznosu od: 
- 2.000,00 kuna za rođenje prvog djeteta, 
- 3.000,00 kuna za rođenje drugog djeteta, 
- 5.000,00 kuna za rođenje trećeg djeteta i svakog slijedećeg djeteta,  
- 5.000,00 kuna po djetetu za rođenje blizanaca, trojki, četvorki. 

Novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za 500,00 kuna po djetetu, ako 
jedan od roditelja/posvojitelja nema prebivalište na području Općine Jakovlje. 

 
 

Članak 4. 
Isplata novčane pomoći iz članka 3. ove Odluke izvršit će se na tekući račun jednog od 

roditelja/posvojitelja u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 Iznos iz članka 3. stavak 1. točka 4. ove Odluke isplatit će se u dvije rate, s time da će se 
prva rata isplatiti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana, a druga rata najkasnije u roku od 90 
(devedeset) dana od dana podnošenja zahtjeva.  
 

Članak 5. 
 Pismeni zahtjev za isplatu novčane pomoći podnosi se u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Jakovlje ili putem sustava e- Novorođenče najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od 
dana rođenja djeteta.  
 
 



Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći iz članka 3. ove Odluke, 
potrebno je priložiti: 

- rodne listove za svu djecu u obitelji podnositelja/ice zahtjeva, 
- potvrdu o prijavi prebivališta za dijete za koje se podnosi zahtjev,   
- presliku osobne iskaznice roditelja/posvojitelja/samohranog roditelja (podnositelja/ice 

zahtjeva) koji živi u kućanstvu sa djetetom za kojeg se podnosi zahtjev, iz koje je vidljivo 
da je prebivalište roditelja/posvojitelja/samohranog roditelja više od 12 (dvanaest) 
mjeseci na području Općine Jakovlje prije dana rođenja djeteta (po potrebi priložiti 
presliku stare osobne iskaznice ili presliku Uvjerenja o prebivalištu. 

- izjava o članovima zajedničkog kućanstva, 
- presliku kartice tekućeg računa ili ugovora o otvaranju računa podnositelja/ice zahtjeva 

(original na uvid). 
- dokaz da je samohrani roditelj ili posvojitelj. 

 
Članak 6. 

  Roditelj/samohrani roditelj/posvojitelj koji da netočne ili neistinite podatke i primi isplatu 
pomoći za nabavku opreme za novorođenčad prema ovoj Odluci, a za kojega se naknadno 
utvrdi da ne ispunjava uvjete za istu, dužan je vratiti isplaćeni iznos pomoći sa zakonskim 
zateznim kamatama koje teku od dana isplate. 
 
 

Članak 7. 
Novčanu pomoć neće moći koristiti roditelji/samohrani roditelj/posvojitelji ako oni ili 

članovi njihovog kućanstva nemaju podmirene financijske obaveze prema Općini Jakovlje po 
bilo kojoj osnovi. 

 
Članak 8. 

 Danom stupanju na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne pomoći 
za nabavku opreme za novorođenčad (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 9/16). 

 
 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Jakovlje, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine. 
 

 
 
                                                                

 PREDSJEDNIK 
 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE  JAKOVLJE 
  
 Marijan Capek, v.r. 
  
  

 


