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Pićan, 08. ožujka 2017. godine 

 

Na temelju članka 18. točka 2. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 2/12), 

Općinsko vijeće Općine Pićan dana 08. ožujka 2017. godine donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođenčad 

 

Članak 1. 

Jednokratna novčana naknada za novorođenčad se isplaćuje za novorođenu djecu s 

prijavljenim prebivalištem na području Općine Pićan. 

Ukoliko jedan ili oba roditelja nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine 

Pićan, naknada će se isplatiti ukoliko uz zahtjev za isplatu naknade prilože potvrdu jedinice 

lokalne samouprave na kojoj imaju prijavljeno prebivalište da nisu ostvarili pravo na dodjelu 

novčane naknade za novorođenče. 

 

Članak 2. 

Pravo na naknadu se može ostvariti do godine dana djetetova života. 

 

Članak 3. 

Isplata će se izvršiti na tekući račun jednog od roditelja, a temeljem podnesenog zahtjeva 

i dokumentacije kojom se dokazuje pravo na naknadu:  

 domovnica novorođenog djeteta 

 potvrda o prebivalištu novorođenog djeteta 

 rodni list novorođenog djeteta 

 rodni list druge djece istih roditelja, ukoliko ih ima 

 kopije osobnih iskaznica roditelja 

 kopija tekućeg računa 

 potvrda da nije ostvareno pravo na novčanu naknadu druge jedinice lokalne 

samouprave. 

 

Članak 4. 

Naknada se dodjeljuje u visini od: 

 3.000,00 kuna za prvorođeno dijete 

 5.000,00 kuna za drugorođeno dijete 

 10.000,00 kuna za trećerođeno dijete 

 po 2.000,00 kuna više za svako sljedeće rođeno dijete. 



 

Članak 5. 

Sredstva iz točke 5. ove Odluke se osiguravaju u Proračunu Općine Pićan. 

 

Članak 6. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o povećanju jednokratne novčane naknade 

za novorođenčad („Službene novine Općine Pićan“ br. 8/14). 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine 

Pićan, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. 
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