
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUMROVEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

NAČELNIK OPĆINE KUMROVEC 

 

KLASA:    022-05/18-01/21 

Urbroj:       2135-05/18-03/01 

Kumrovec, 31.01.2018. 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 13/13) Općinski načelnik Općine Kumrovec 31.01.2018. godine donosi 

ODLUKU 

O UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NAKNADU ZA 

NOVOROĐENO DIJETE 

Članak 1. 

U cilju poboljšanja natalitetne slike u Općini Kumrovec te pomoći obitelji i samohranim 

roditeljima (u daljnjem tekstu: korisnik) za novorođeno dijete, Općina Kumrovec materijalno 

pomaže u opremanju svakog novorođenog djeteta. 

Članak 2. 

Korisnik za  novorođeno dijete u obitelji ostvaruje pravo na jednokratnu naknadu u iznosu od 

2.000,00 kuna 

Materijalna pomoć korisniku novorođenog djeteta osigurava se u Proračunu Općine 

Kumrovec. 

Članak 3. 

Pravo na jednokratnu naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruje korisnik za novorođeno 

dijete koje ima prebivalište na području Općine Kumrovec 

Članak 4. 

U smislu ove Odluke, obitelj čine: 

 

- žena i muškarac u braku i njihova zajednička djeca rođena u tom braku 

- žena i muškarac u izvanbračnoj zajednici i njihova zajednička djeca rođena u toj zajednici 

 

Izvanbračnu zajednicu u smislu ove Odluke čine neudana žena i neoženjeni muškarac u 

životnoj zajednici koja traje najmanje 3 godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko 

dijete.  

 



U smislu ove Odluke samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava 

ga. 

      Članak 5. 

Korisnik za novorođeno dijete ostvaruje pravo na jednokratnu naknadu ukoliko, najduže u 

roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Kumrovec dostavi sljedeće dokumente: 

1. Izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete 

2. Potvrdu o prebivalištu na području Općine Kumrovec za novorođeno dijete 

4. Potvrdu o prebivalištu oba roditelja (minimalno jedan od roditelja mora imati prebivalište 

na području Općine Kumrovec) 

-  ukoliko jedan od roditelja ima prebivalište na području druge Jedinice lokalne 

samouprave potrebno je dostaviti dokaz te Jedinice lokalne samouprave da na 

njihovom području nije ostvario pravo na naknadu za novorođeno dijete 

5. Popunjeni obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ove odluke 

Članak 6. 

Materijalnu pomoć korisnik za novorođeno dijete ostvaruje jednokratno putem dostavljenog 

bankovnog računa. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim Internet 

stranicama Općine Kumrovec 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 20. Odluke o socijalnoj skrbi 

Općine Kumrovec (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj:3/15). 

Neriješeni Zahtjevi za ostvarivanje prava zaprimljeni prije stupanja na snagu ove Odluke 

dovršit će se po odredbama ove Odluke. 

 

Načelnik Općine Kumrovec 

Robert Šplajt  

 


