
                       

         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA MARIJANCI
             OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 551-02/21-01/01
URBROJ: 2115/02-01-21-01
U Marijancima, 23. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik Općine Marijanci” br. 01/2018, 
1/21) Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 30. sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine 
donosi

ODLUKU
o isplati novčane pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Marijanci

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju visina, uvjeti i način ostvarivanja prava na isplatu novčane 
pomoć za novorođeno dijete sa područja Općine Marijanci.

Članak 2.

Podnositelj zahtjeva za ostvarenje prava na isplatu novčane pomoći za novorođeno dijete 
može biti majka novorođenog djeteta
- koja je državljanin Republike Hrvatske, ima prijavljeno prebivalište i boravište na području općine
Marijanci,
-  za dijete koje nakon rođenja ima prijavljeno prebivalište i boravište na području općine Marijanci 
i u trenutku podnošenja zahtjeva je živo,

Iznimno u slučajevima kada je novorođeno dijete povjereno na brigu i skrb drugoj osobi ili 
drugom roditelju podnositelj zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu novčane pomoć za 
novorođeno dijete može biti otac novorođenog djeteta ili skrbnik
- koja/i je državljanin Republike Hrvatske i ima prijavljeno prebivalište i boravište na području 
općine Marijanci,
-  za dijete koje nakon rođenja ima prijavljeno prebivalište i boravište na području općine Marijanci 
i u trenutku podnošenja zahtjeva je živo

Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti i za posvojeno dijete koje nakon posvajanja ima 
prijavljeno prebivalište i boravište na području općine Marijanci, a podnositelj zahtjeva je 
posvojitelj
- koji je državljanin Republike Hrvatske, i ima prijavljeno prebivalište i boravište na području 
općine Marijanci

Članak 3.

Sredstva za isplatu novčane pomoći za svako novorođeno ili posvojeno dijete sa područja 
općine Marijanci osiguravat će se u proračunu Općine Marijanci.



Novčana pomoć se isplaćuje jednokratno na račun podnositelja zahtjeva, a visina iste se 
utvrđuje prema slijedećim kriterijima
- za prvo dijete isplaćuje se iznos od 3.000,00 kuna
- za drugo dijete isplaćuje se iznos od 3.000,00 kuna
- za treće dijete isplaćuje se iznos od 15.000,00 kuna
- za četvrto dijete i svako slijedeće dijete isplaćuje se iznosu od 30.000,00 kuna
 

Članak 4. 

U slučajevima kada je novorođeno dijete treće, četvrto (ili više) u obitelj podnositelj zahtjeva može 
biti kako je propisano u članku 2. ove Odluke, može ostvariti naknadu koja je propisana samo pod 
uvjetom da ima prijavljeno prebivalište i boravište na području općine Marijanci najmanje godinu 
dana ili više, te svi članovi njegovog zajedničkog kućanstva također.
Ukoliko podnositelj zahtjeva i ostali članovi kućanstva imaju prijavljeno prebivalište i boravište na 
području općine Marijanci manje od godinu dana isplatit će mu se iznos naknade za novorođeno 
dijete od 3.000,00 kuna

Broj djece podnositelja zahtjeva sukladno kriteriju za isplatu iz članka 3. ove Odluke utvrdit 
će se na slijedeći način:

Za drugo, treće, četvrto i svako slijedeće dijete podnositelja zahtjeva u smislu ove Odluke
- računaju se vlastita djeca podnositelja zahtjeva pod uvjetom da stalno borave u istom kućanstvu s 
podnositeljem zahtjeva, te imaju prijavljeno prebivalište i boravište na adresi podnositelja i u 
trenutku podnošenja zahtjeva su živa.

- računaju se posvojena djeca podnositelja zahtjeva i pastorčad pod uvjetom da stalno borave u 
istom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva, te imaju prijavljeno prebivalište i boravište na adresi 
podnositelja najmanje godinu dana i u trenutku podnošenja zahtjeva su živa.

Članak 5.

Zahtjev za stjecanje prava na isplatu pomoći podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Marijanci na propisanom obrascu u roku od 3 mjeseca od dana rođenja djeteta ili u roku od 
3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Zahtjev mora sadržavati:
za prvo i drugo dijete:
- Zahtjev za ostvarenje prava na isplatu pomoći za novorođeno dijete
- Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i stalnom boravku na području Općine Marijanci
- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
- preslika rodnog lista novorođenog djeteta za koje se podnosi zahtjev/izvadak iz matice rođenih
- preslika rodnih listova za ostalu djecu u obitelji/izvadak iz matice rođenih
- preslika računa za isplatu pomoći

za treće, četvrto i svako slijedeće dijete:
- Zahtjev za ostvarenje prava na isplatu pomoći za novorođeno dijete
- Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i stalnom boravku na području Općine Marijanci
- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
- preslika rodnog lista novorođenog djeteta za koje se podnosi zahtjev/Izvadak iz matice rođenih
- preslika rodnih listova za ostalu djecu u obitelji
- preslika računa za isplatu pomoći
- Uvjerenja o prebivalištu i boravištu za sve članove kućanstva ( ne starije od 3 mjeseca)



U slučaju da drugi roditelj ima prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave, potrebno 
je priložiti i potvrdu jedinice lokalne samouprave u kojoj ima prebivalište da nije po istoj osnovi već
ostvarena novčana pomoć.

Članak 6.

Prilikom rješavanja zahtjeva Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci, prema potrebi, može 
zahtijevati i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje novčane 
pomoći po ovoj Odluci.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel rješenjem odlučuje o pravu na novčanu pomoć i njezinu iznosu u 
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Marijanci”.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o isplati pomoći za svako 
novorođeno dijete na području Općine Marijanci (Službeni glasnik Općine Marijanci” broj 
13/2018).

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danko Šargač, v.r


