Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članaka
29. i 79. Statuta Grada Komiže („Službeni glasnik Grada Komiže“ br. 6/09, 6/10, 02/13 i
4/13), Gradsko vijeće Grada Komiže na svojoj 27. sjednici održanoj 19. prosinca 2016.
godine donosi
ODLUKU
o naknadi za rođenje djeteta
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se visina naknade, uvjeti, način ostvarivanja i korištenja prava na
naknadu za novorođeno dijete koju osigurava Grad Komiža.
Naknada za novorođeno dijete u smislu ove Odluke podrazumijeva:
• Jednokratnu naknadu za novorođeno dijete,
• Stalna mjesečna naknada.
Jednokratna naknada označava pravo roditelja ili samohranog roditelja djeteta na
jednokratni novčani iznos za novorođeno dijete.
Stalna mjesečna naknada je pravo roditelja ili samohranog roditelja djeteta na mjesečni
novčani iznos za treće i svako naredno dijete za razdoblje do navršene desete godine života
djeteta za koje se naknada isplaćuje.
Članak 2.
Pravo na jednokratnu naknadu i stalnu mjesečnu naknadu u smislu ove Odluke mogu ostvariti
i koristiti roditelji ili samohrani roditelj djeteta uz uvjet:
• da su oba roditelja državljani Republike Hrvatske s prebivalištem i/ili boravištem u
Gradu Komiži a jedan roditelj mora imati neprekidno prebivalište i/ili boravište u
Gradu Komiži najmanje dvije godine prije djetetova rođenja.
• da je samohrani roditelj državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem i/ili
boravištem u Gradu Komiži najmanje dvije godine prije djetetova rođenja.
JEDNOKRATNA NAKNADA
Članak 3.
Visina jednokratne naknade iznosi:
•

za prvo dijete

3.000,00 kuna

•

za drugo dijete

6.000,00 kuna

•

za treće i svako naredno dijete

12.000,00 kuna

Jednokratna novčana naknada za prvo i drugo dijete će se isplaćivati u jednom obroku, dok će
se jednokratna naknada za treće i svako naredno dijete isplaćivati u jedan ili više obroka do
navršene prve godine od rođenja djeteta.
Članak 4.
Zahtjev za jednokratnu naknadu podnosi se u roku od najviše šest mjeseci od dana rođenja
djeteta za koje se naknada traži.

Visina naknade ovisi o broju djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njima/njime žive u
zajedničkom domaćinstvu.
Kod određivanja rednog broja djeteta zbog utvrđivanja visine jednokratne naknade, uzimaju
se u obzir samo maloljetna djeca i djeca studenti do svoje 24. godine starosti.
Članak 5.
Zahtjev za ostvarenje prava na jednokratnu naknadu podnosi se Jedinstvenom upravnom
odjelu Grada Komiže uz sljedeću dokumentaciju:
• rodni list djeteta za koje se podnosi zahtjev za jednokratnu naknadu, te rodni listovi
ostale djece (ako ih ima) a po broju kojim se određuje vrsta prava, tj. visina
jednokratne naknade,
• potvrda o upisu na fakultet (samo za dijete iz zajedničkog kućanstva koje studira,
sukladno članku 4. Odluke),
• kopije osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu,
• izjava o članovima zajedničkog kućanstva,
• broj žiro računa podnosioca zahtjeva.
STALNA MJESEČNA NAKNADA
Članak 6.
Visina stalne mjesečne naknade za treće i svako naredno dijete iznosi 1.000,00 kuna
mjesečno.
Stalna mjesečna naknada isplaćivati će se jednom mjesečno počevši od prvog idućeg mjeseca
nakon što dijete napuni jednu godinu pa najduže do navršene desete godine života djeteta za
koje se podnosi zahtjev.
Članak 7.
Zahtjev za stalnu mjesečnu naknadu podnosi se po isteku 12 mjeseci od dana rođenja djeteta
za koje se naknada traži.
Kod određivanja rednog broja djeteta zbog utvrđivanja prava na stalnu mjesečnu naknadu,
uzimaju se u obzir samo maloljetna djeca i djeca studenti do svoje 24. godine starosti koji žive
u zajedničkom domaćinstvu.
Članak 8.
Zahtjev za ostvarenje prava na stalnu mjesečnu naknadu podnosi se Jedinstvenom upravnom
odjelu Grada Komiže uz sljedeću dokumentaciju:
• rodni list djeteta za koje se podnosi zahtjev za stalnu mjesečnu naknadu, te rodni
listovi ostale djece a po broju koje se određuje vrsta prava,
• potvrda o upisu na fakultet (samo za dijete iz zajedničkog kućanstva koje studira,
sukladno članku 7. Odluke),
• kopije osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu obaju
roditelja i sve djece navedene u zahtjevu,
• izjava o članovima zajedničkog kućanstva,
• broj žiro računa podnosioca zahtjeva.
• potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema Gradu Komiži.

Članak 9.
Roditelj, podnositelj zahtjeva dužan je u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže, dostaviti dokumentaciju iz članka 8, a sve radi
kontrole ostvarivanja prava.
Roditelj, korisnik prava na stalnu mjesečnu naknadu za treće i svako naredno dijete, dužan je
Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Komiže, u roku od 15 dana, prijaviti svaku novonastalu
činjenicu koja utječe na daljnje ostvarivanje prava.
Ukoliko korisnik prava na stalnu mjesečnu naknadu ne prijavi novonastalu činjenicu koja
utječe na daljnje ostvarivanje prava, a nastavi primati naknadu, dužan je vratiti isplaćena
sredstva odmah po zahtjevu isplatitelja sredstava.
Članak 10.
Pravo na stalnu mjesečnu naknadu za treće i svako naredno dijete prestaje:
- promjenom prebivališta ili boravišta roditelja van područja grada Komiže, te ukoliko ne
dostavi dokumentaciju sukladno članku 9. stavku 1. ove Odluke,
- isplatom posljednjeg obroka,
- kada se promjene uvjeti za ostvarivanje prava na stalnu mjesečnu naknadu iz stavka 2.
članka 7. Odluke.
U slučaju razvoda braka roditelja djeteta rođenog u bračnoj zajednici, utvrđeno pravo na
stalnu mjesečnu pomoć pripada roditelju koji skrbi o djetetu, tj. s kojim dijete nastavi živjeti.
OSTALE ODREDBE
Članak 11.
O pravu na jednokratnu naknadu i stalnu mjesečnu naknadu, nakon provedenog postupka i
temeljem prikupljene dokumentacije, rješenjem odlučuje Jedinstveni upravni odjel Grada
Komiže.
Članak 12.
Sredstva za ostvarenje prava iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Komiže prema
Programu socijalne skrbi Grada Komiže za tekuću godinu.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Do stupanja na snagu ove Odluke, svoj djeci odnosno korisnicima koji su ostvarili pravo
temeljem ranijih propisa ista ostaju na snazi dok se ne izvrše.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Komiže“.
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Komiža, 19. prosinca 2016.
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