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REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA  

GRAD DARUVAR  

Gradonačelnik  

Klasa: 402-08/16-02/16 

Ur.br.: 2111/01-02-02/1-16-1 

Daruvar,  03. svibnja 2016.g. 

 

 

  Temeljem članka 66. stavka 1. točka 7. Statuta Grada Daruvara („Službeni 

glasnik Grada Daruvara“, broj 1/13), gradonačelnik Grada Daruvara dana 03. svibnja 2016. 

godine donio je slijedeću 

 

O D L U K U 

o dodjeli naknade za opremu novorođenog  

djeteta u obitelji u 2016. godini 

 

 

Članak 1. 

 

  Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na 

pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji, te visina pomoći i postupak njezina 

ostvarivanja u 2016. godini. 

  Pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji je novčani iznos na koji imaju 

pravo roditelji. 

 

Članak 2. 

 

  Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji može ostvariti i 

koristiti roditelj: 

- za dijete rođeno u obitelji od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, 

- koji je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Grada 

Daruvara. 

 

Članak 3. 

 

  Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi za 

prvo dijete u obitelji 500,00 kn, za drugo novorođeno dijete 1.000,00 kn, a za treće i svako 

slijedeće novorođeno dijete 1.500,00 kn.            

  Sredstva iz prethodnog stavka isplatit će se u jednokratnom iznosu na žiro-

račun, tekući račun ili štednu knjižicu korisnika. 
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Članak 4. 

 

  Zahtjev za ostvarivanje prava za pomoć za opremu novorođenog djeteta u 

obitelji podnosi se u Upravnom odjelu za opće, pravne, imoivnsko pravne poslove i društvene 

djelatnosti Grada Daruvara. 

  Uz zahtjev podnositelj mora priložiti dokaz o državljanstvu oba roditelja, 

potvrdu o prebivalištu oba roditelja i rodni list za novorođeno dijete. 

  Upravni odjel može zahtjevati i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava u 

smislu ove Odluke. 

 

Članak 5. 

 

  Nadležni Upravni odjel Grada Daruvara utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za 

isplatu sredstava za opremu novorođenog djeteta u smislu ove Odluke. 

  O pravu za isplatu sredstava izvješćuje se podnositelj zahtjeva. 

 

Članak 6. 

 

  Sredstva za provedbu Odluke osigurana su u Proračunu Grada Daruvara za 

2016. godinu, na poziciji 272. 

 

Članak 7. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01. siječnja 

2016. godine i objavit se će u „Službenom glasniku Grada Daruvara“. 

 

 

 

        Gradonačelnik: 

         Dalibor Rohlik 


