
Temeljem članka 48. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije 
br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13. i 4/18.) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog 
stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 18/09.)  Gradonačelnik 
Grada Preloga, na svom 20. stručnom kolegiju održanom dana 10.12.2020. godine, 
donosi 
 

O D L U K U  
O PRAVU NA JEDNOKRATNU NOVČANU  

POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA 
 

 
Članak 1. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ima roditelj 
koji je državljanin Republike Hrvatske i ima prijavljeno prebivalište na području Grada 
Preloga.  

Članak 2. 
Visina jednokratne novčane pomoći ovisi o broju maloljetne djece roditelja 
podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, roditelja kojem su 
djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka kao 
i posvojitelj djeteta. 

Članak 3. 
Visina jednokratne novčane pomoći iznosi: 

- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva   2.000,00 kuna 
- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva  2.500,00 kuna 
- za treće dijete roditelja podnositelja zahtjeva   3.000,00 kuna 
- za četvrto dijete roditelja podnositelja zahtjeva  4.500,00 kuna 
- za peto dijete roditelja podnositelja zahtjeva   5.500,00 kuna. 

Roditelj podnositelj zahtjeva iz prethodnog stavka ima pravo i na poklon bon za 
novorođeno dijete u visini od 500,00 kn.  

Članak 4.      
Uz zahtjev je roditelj podnositelj zahtjeva dužan priložiti: 

- preslik osobne iskaznice 
- preslik potvrde o rođenju, odnosno posvojenju djeteta 
- izjavu o maloljetnoj djeci koja žive u zajedničkom kućanstvu 
- preslik pravomoćne presude o razvodu braka 
- preslik pravomoćnog rješenja o posvojenju 
- ostali dokumenti ovisno o okolnostima.  

Članak 5. 
Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći podnosi se najkasnije u roku od 6 
mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.  

Članak 6. 
Ova Odluka primjenjuje se na zahtjeve za dodjelu pomoći za djecu koja su rođena 
01. siječnja 2021. godine i poslije tog datuma.   
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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