
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

-GRADSKO VIJEĆE- 

Klasa: 021-05/19-01/465 

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-19-1   

Mursko Središće, 04.04.2019.g.         

 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske 

županije “ broj 09/2009, 5/2013, 03/2018 i 02/2019), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće 

na 12. sjednici   održanoj dana 04.04. 2019. godine donijelo je  

 

 

ODLUKU 
o visini naknade za rođenje djeteta  

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na naknadu 

za novorođeno dijete koju osigurava Grad Mursko Središće te visina naknade i postupak 

njezina ostvarivanja.    

Naknada za novorođeno dijete novčani je iznos na koji imaju pravo jedan od roditelja, 

(u nastavku teksta: primatelj naknade). 

 

Članak 2.  

Ovom  Odlukom  određuje se naknada za rođenje djeteta u slijedećim iznosima: 

- Naknada za rođenje prvog djeteta koja je iznosila 1.000,00 kuna povećava se na iznos od 

2.500,00 kuna, 

- Naknada za rođenje drugog djeteta koja je iznosila 1.000,00 kuna povećava se na iznos od 

5.000,00 kuna, 

- Naknada za rođenje svakog slijedećeg djeteta ostaje ista u iznosu od  1.000,00 kuna.  

 

Članak 3. 

Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u Proračunu Grada Mursko 

Središće. 

 

Članak4. 

Pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti primatelj naknade: 

1. ako je primatelj naknade državljanin Republike Hrvatske, s neprekidnim 

prebivalištem na području Grada Mursko Središće najmanje 1 godinu prije 

rođenja djeteta, osim u slučaju utvrđivanja namjere trajnog nastanjenja na 

području Grada Mursko Središće kupnjom kuće ili stana ili gradnjom kuće koja 

je ostvarena unutar jedne godine prije rođenja djeteta, 

2. ako je zahtjev za naknadu podnesen u roku od godinu dana od dana rođenja 

djeteta. 
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U slučaju da je primatelj naknade za rođenje djeteta otac tada on kao i njegova supruga te 

dijete u trenutku ostvarivanja prava na naknadu za rođenje djeteta moraju imati prebivalište na 

području Grada Mursko Središće na istoj adresi.  

 

Članak 3.  

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane naknade primatelj je dužan imati 

važeću osobnu iskaznicu, rodni list djeteta  za koje se traži naknada,  uvjerenje o prebivalištu, 

te broj računa na koji će se izvršiti isplata naknade.  

 

Članak 4. 

Naknada za novorođeno dijete primatelju naknade pripada u jednokratnom iznosu.  

Sredstva iz članka 2. ove Odluke isplaćuju se u roku od 30 dana od dana podnošenja 

zahtjeva, a terete Proračun Grada Mursko Središće. 

 

Članak 5. 

O pravu na naknadu za novorođeno dijete i o njezinu iznosu na temelju zahtjeva, a 

nakon provedenog postupka utvrđivanja osnova za isplatu naknade odlučuje Odsjek za 

financiranje, proračun, društvenu djelatnost i socijalnu skrb Grada Mursko Središće svojim 

rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.   

 Odsjek za financiranje, proračun, društvenu djelatnost i socijalnu skrb Grada Mursko 

Središće može zahtjev prihvatiti i utvrditi pravo na određenu naknadu sukladno odredbama 

ove Odluke, zahtjev odbiti kao neosnovan zbog neispunjenja uvjeta za isplatu naknade ili 

zahtjev odbaciti zbog neurednosti.  

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dozvoljena je žalba. 

Žalba se podnosi gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 

Na žalbu iz prethodnog stavka ne plaća se upravna pristojba. 

Odluka gradonačelnika po žalbi je konačna i izvršna. 

 

Članak 6. 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja  u “Službenom 

glasniku Međimurske županije”. 
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          PREDSJEDNIK  

GRADSKOG VIJEĆA 

       Zvonko Vrtarić, dipl.ing. 

 


