
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BREZNICA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 551-03/23-01/01 
URBROJ: 2186-23-01-23-2 
Bisag, 23.02.2023. 
 
 Na temelju članka 289. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 
i 119/22) i članka 30. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 20/21.), 
Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj dana 23.02.2023. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuje se visina jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete, te uvjeti 

i način ostvarivanja prava roditelja, staratelja ili posvojitelja novorođenog djeteta  na novčanu pomoć. 
 

Članak 2. 
Visina jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete određuje se u iznosu od 266,00 eura 

za prvo dijete u obitelji, za drugo dijete u iznosu od 400,00 eura, te za svako slijedeće u iznosu većem 
za 134,00 eura od prava za prethodno dijete. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete imaju svi roditelji, staratelji ili 
posvojitelji djeteta sa mjestom prebivališta na područja Općine Breznica. 

Korisnici jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete moraju imati podmirene sve 
obveze prema Općini na dan podnošenja zahtjeva. 

 
Članak 3. 

Zahtjev za ostvarivanjem prava temeljem ove Odluke dostavlja se Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Breznica u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta. 

Uz zahtjev potrebno je priložiti preslike osobnih iskaznica oba roditelja, rodnog lista djeteta za 
koje se traži isplata potpore, preslike rodnih listova za svu ostalu djecu u obitelji, te uvjerenje o 
prebivalištu djeteta. 

 
Članak 4. 

Jedinstveni upravni odjel će na temelju pisanog zahtjeva podnositelja izvršiti uplatu jednokratne 
novčane pomoći na račun podnositelja zahtjeva u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 

Članak 5. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj pomoći za novorođeno 
dijete KLASA: 021-05/16-01/02 od 22.03.2016. godine. 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 
županije“. 
 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
               Tomislav Ledinski 
 


