
Na temelju članka 35., stavka 1., točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15) i članka 34. Statuta Grada Visa („Službeni 

glasnik Grada Visa“, br. 1/13 i 2/13) i u skladu s Pronatalitetnim programom Grada Visa do 

2020. god., Gradsko vijeće Grada Visa, na svojoj 21. sjednici održanoj dana 12. travnja 2016. 

godine, donosi 

ODLUKU 

o naknadi za novorođeno dijete 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način ostvarivanja, korištenja prava na naknadu za   

novorođeno dijete, te visina naknade koju, u okviru Pronatalitetnog programa, na području 

grada Visa osigurava Grad Vis. 

Naknadom za novorođeno dijete u smislu ove Odluke podrazumijeva se jednokratna 

naknada i stalna mjesečna pomoć. 

Jednokratna naknada je pravo roditelja, odnosno roditelja staratelja djeteta na 

jednokratni novčani iznos za novorođeno dijete.      

Stalna mjesečna pomoć je pravo roditelja, odnosno roditelja staratelja djeteta na 

mjesečni novčani iznos za treće i svako daljnje dijete za razdoblje do navršene desete godine 

djetetova života za koje se podnosi zahtjev. 

 

Članak 2. 

Pravo na jednokratnu naknadu i stalnu mjesečnu pomoć za novorođeno dijete mogu 

ostvariti i koristiti roditelji, odnosno roditelj staratelj djeteta, uz uvjet: 

 

- da su oba roditelja državljani Republike Hrvatske s prebivalištem i/ili boravištem u 
Gradu Visu, a jedan od roditelja treba imati neprekidno prebivalište i/ili boravište u 
Gradu Visu najmanje 2 godine prije djetetova rođenja,  
 

- da je samohrani roditelj državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem i/ili boravištem 
u Gradu Visu od najmanje 2 godine prije djetetova rođenja. 

 

Članak 3. 

 

 Pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete može se ostvariti za dijete rođeno, 

posvojeno ili udomljeno za koje se podnese Zahtjev unutar roka od 6 mjeseci od dana rođenja 

djeteta. 

 



 Svoj djeci odnosno korisnicima koji su ostvarili pravo temeljem ranijih propisa, prava 

priznata temeljem istih, ukoliko su uvjeti nepromjenjeni, ostaju dok se ne izvrše. 

Pravo na stalnu mjesečnu pomoć u okviru petogodišnjeg plana za novorođeno dijete 

može se ostvariti za dijete rođeno, posvojeno ili udomljeno nakon 1. siječnja 2015. g. do 31. 

prosinca 2020. godine 

Članak 4. 

Visina naknade za novorođeno dijete ovisi o broju djece roditelja podnositelja zahtjeva 

koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu (zajedničke, posvojene, udomljene ili pod 

skrbništvom). 

Kod određivanja rednog broja djeteta, koje je bitno za utvrđivanja vrste prava (a time i 

visine naknade) uzimaju se u obzir samo maloljetna djeca i djeca studenti do 24. godine starosti, 

odnosno djeca o kojima roditelji ili samohrani roditelj skrbe najmanje tri godine prije trenutka 

podnošenja zahtjeva. 

U slučaju da dođe do razvoda braka roditelja djeteta rođenog u bračnoj zajednici, 

utvrđeno pravo na stalnu mjesečnu pomoć pripada onom roditelju koji skrbi o djetetu, tj. s kojim 

dijete živi.   

Članak 5. 

 

 Visina jednokratne naknade iznosi: 

 

- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva                                         5.000,00 kuna; 

- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva                                           10.000,00 kuna; 

- za treće dijete roditelja podnositelja zahtjeva                                                    20.000,00 kuna; 

- za svako slijedeće dijete roditelja podnositelja zahtjeva                                                          
iznos pomoći  povećava se  za                                                                                 10.000,00 kuna.  

    Naknada iz ovoga članka isplatit će se u roku od 30 dana od odlučivanja o zahtjevu. 

Članak 6. 

 Visina stalne mjesečne pomoći za treće i svako daljnje dijete iznosi 1.200,00 kuna 

mjesečno za razdoblje do navršene desete godine djetetova života za koje se podnosi zahtjev. 

 Stalna mjesečna pomoć isplaćivat će se jednom mjesečno počevši od prvog idućeg 

mjeseca nakon što dijete napuni jednu godinu, uz uvjet da roditelj podnositelj zahtjeva, 

svakih šest mjeseci Gradu Visu dostavi uvjerenja o prebivalištu i/ili boravištu (obaju 

roditelja i djeteta za koje se podnosi zahtjev), ne starije od sedam dana, ali i ostale dokaze  

navedene u članku 7. ove Odluke. 

Članak 7. 

 Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete podnosi se 

Gradonačelniku Grada Visa, u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na stalnu mjesečnu pomoć podnosi se Gradonačelniku 

Grada Visa, najranije 11 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. 

 



Ostvarivanje prava na stalnu mjesečnu pomoć teče od prvog sljedećeg mjeseca od dana 

podnošenja zahtjeva.  

 Uz zahtjev se prilažu slijedeći  dokumenti: 

- izjava o zajedničkom kućanstvu podnositelja zahtjeva, 
- izvod iz Matične knjige rođenih za svu djecu navedenu u zahtjevu, 
- uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu obaju roditelja i sve djece navedene u zahtjevu,  
- dokazi o državljanstvu članova kućanstva, 
- preslika kartice tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva, 
- potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Visu, gradskim tvrtkama, ustanovama i 

Turistic koj zajednici Grada Visa ne stariju od 30 dana od dana podnos enja zahtjeva,  
- potvrda Porezne uprave o mjestu plaćanja poreza na dohodak ili potvrda Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje Ispostave u Visu da se nalaze u njihovoj evidenciji, 
 

Kao dodatni dokazi prilažu se slijedeći dokumenti: 

- potvrda o upisu barem jednog djeteta, navedenog u zahtjevu, u Dječji vrtić „Vis“ ili u 
Osnovnu školu „Vis“ u Visu, 

- potvrda o upisu na fakultet djeteta navedenog u zahtjevu, 
- dokaz o skrbništvu koji se za status samohranog roditelja dokazuje rodnim listom i 

pravomoćnom sudskom odlukom o razvodu braka ili odlukom o roditeljskoj skrbi ili 
smrtnim listom supružnika ili uvjerenjem nadležnog centra za socijalnu skrb o 
privremenom uzdržavanju. 

 

 O pravu na naknadu za novorođeno dijete i o njezinu iznosu na temelju dokaza odlučuje 

Gradonačelnik Grada Visa svojim Zaključkom u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

  

Članak 8. 

Promjenom prebivališta i/ili boravišta roditelja i/ili djeteta gubi se pravo na stalnu 

mjesečnu pomoć. 

 Pravo na stalnu mjesečnu pomoć za  novorođeno treće i svako daljnje dijete prestaje: 

 

- isplatom posljednjeg  obroka; 

- posljednjeg dana u mjesecu nakon odjave prebivališta i/ili boravišta roditelja, odnosno  

djeteta za koje je podnesen zahtjev, o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti, 

- ukoliko roditelj koji je ostvario pravo na stalnu mjesečnu pomoć ne dostavi dokaze 

sukladno stavku 2. članka 6. ove Odluke. 

 Korisnik prava na stalnu mjesečnu pomoć za novorođeno treće i svako daljnje dijete 

dužan je, u roku od 15 dana, prijaviti Gradonačelniku Grada Visa svaku promjenu činjenica koje 

utječu na daljnje ostvarivanje prava.  

Članak 9. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanoj pomoći za 

opremu novorođenog djeteta („Službeni glasnik Grada Visa“, 6/14, 1/15). 



Članak 10. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Grada 

Visa“. 

 

 

KLASA: 021-05/16-03/06                                                                             PREDSJEDNIK                                     

URBROJ:  2190/01-01-16-1                                                      GRADSKOG VIJEĆA GRADA VISA 

Vis, 12. travnja 2016. godine                                                                  Stipe Vojković prof.,v.r. 
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