
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Na temelju članka 289. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 

46/22 i 119/22) i članka 31. Statuta Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije” broj 17/21)  Općinsko vijeće Općine Maruševec na 15. sjednici održanoj 21. 

prosinca 2022. godine, donosi 

 

O D  L  U  K  U 

o visini, te načinu dodjele i isplate 

jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu 
 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, te način dodjele i isplate  jednokratne novčane pomoći iz 

Proračuna Općine Maruševec za novorođenu djecu od  01.01.2023. godine i nadalje. 

 

 

Članak 2. 

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći roditeljima djece rođene od 01.01.2023. 

godine i nadalje, pod uvjetom da novorođeno dijete i jedan od roditelja imaju prijavljeno 

prebivalište na području Općine Maruševec. 

 

Članak 3. 

Jednokratna novčana pomoć  iz članka 2. ove Odluke isplaćuje se počevši od 01.01.2023. 

godine na tekući račun jednog od roditelja djeteta u jednokratnom novčanom iznosu u visini 

od: 

- neto 275 eura za prvo dijete, 

- neto 350 eura za drugo i 

       - neto 500 eura za treće i svako daljnje dijete. 

 

 

Članak 4. 

Radi ostvarivanja prava iz članka 3. ove Odluke roditelji djeteta dužni su u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Maruševec dostaviti:  

- zahtjev za isplatu potpore koji sadrži izjavu roditelja, koji podnosi zahtjev  koje je po 

redu rođeno dijete u obitelji za koje se traži isplata pomoći; 

- presliku rodnog lista djeteta za koje se traži isplata jednokratne novčane potpore; 

- preslike rodnih listova za svu ostalu djecu u obitelji; 
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- presliku osobne iskaznice majke ili oca djeteta za koje se traži isplata jednokratne 

novčane potpore; 

- uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Ivanec iz kojeg je vidljivo da dijete ima 

prijavljeno prebivalište na području Općine Maruševec i 

- podatak o broju IBAN računa roditelja podnositelja zahtjeva, na koji će se izvršiti 

isplata novčane pomoći. 

 

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev iz stavka 1. ovog članka Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Maruševec u pravilu putem sustava e-Novorođenče prilikom prijave djeteta u 

nadležnom matičnom uredu, a podnositelj zahtjeva zahtjev  može podnijeti i osobno ili 

poštom. 

 

Članak 5. 

Općinski načelnik organizirati će u prostorijama Općine Maruševec  u određenim vremenskim 

intervalima tijekom godine, prijem za roditelje djece za koje je isplaćena jednokratna novčana 

pomoć iz članka 3. ove Odluke. 

 

 

                                                             Članak 6. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini, te načinu dodjele i 

isplate jednokratne novčane pomoći za novorođenčad („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“ broj  110/21). 

 

 

                                                              Članak 7. 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa  na snagu 1. 

siječnja 2023. godine. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                          PREDSJEDNIK 

                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Damir Šprem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


