
           PRIJEDLOG 
       
Na temelju odredbi članka 33. Statuta Općine Jelsa  („Službeni glasnik Općina Jelsa broj: 3/21)  
Općinsko vijeće Općine Jelsa  na  XI.  sjednici održanoj dana  17. veljače 2022.g. , d o n o s i :  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama  Odluke  o pravu na  novčanu naknadu 

 za novorođenu djecu na području  Općine Jelsa  
(„Službeni glasnik Općine Jelsa“, br. 3/21, 11/21 ) 

 
 
 
 

Članak 1.  
 U  Odluci o pravu na naknadu za novorođenu djecu na području Općine Jelsa („Službeni glasnik 
Općine Jelsa “ ,  br. 3/21, 11/21 ) mijena se članak 4. i sada glasi:  
 

(1) Pravo na jednokratnu naknadu za prvo i drugo dijete podnositelja zahtjeva mogu ostvariti i 
koristiti roditelji, odnosno roditelj skrbnik djeteta, uz uvjet: 

- da je jedan od  roditelja državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području 
Općine ; 

- da je samohrani roditelj državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području 
Općine  

 
 

(2) Pravo na stalnu godišnju pomoć za treće i svako daljnje dijete podnositelja zahtjeva 
mogu ostvariti i koristiti roditelji, odnosno roditelj skrbnik djeteta, uz uvjet: 

-  da je jedan od roditelja državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem  na području  
Općine;  

- da je samohrani roditelj državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području 
Općine.  

 
 

 
Članak 2. 

 U  Odluci o pravu na naknadu za novorođenu djecu na području Općine Jelsa („Službeni glasnik 
Općine Jelsa “, br. 3/21, 11/21 ) mijena se članak 7. i sada glasi:  
 

(1) Visina jednokratne naknade iz stavka 2. članka 3. ove Odluke iznosi: 
- za prvo dijete podnositelja zahtjeva  600,00 EUR-a. 
- za drugo dijete podnostielja zahtjeva 850,00 EUR-a. 

 
 (2)  Visina stalne godišnje pomoći iz stavka 3. članka 3. ove Odluke za treće i svako daljnje dijete 
iznosi ukupno 2.800,00 EUR-a, odnosno 700,00 EUR-a u godini rođenja te svake navršene slijedeće 
godine života po 700,00 EUR, a najkasnije do navršene četvrte godine života djeteta za koje se 
pondnosi zahtjev.1 
  



 
Članak 3. 

 Korisnicima kojima je neko od prava u smislu ove Odluke utvrđeno na temelju Odluke o 
socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jelsa“, broj:  3/21, 11/21), osigurava se nastavljanje tih 
prava u skladu s izdanim rješenjima dok za ostvarivanje tih prava postoje uvjeti, dok se odredbe ove 
Odluke primjenjuju na sve zahtjeve predane nakon dana stupanja na snagu ove Odluke.  
 

 
 Članak 4. 

 Sve ostale odredbe  Odluke ostaju neizmijenjene.  

 

 Članak 5. 

 Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom  glasniku Općine Jelsa “ 
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