
     
Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na svojoj  03. 
sjednici održanoj 04. rujna 2017. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  

 

o isplati jednokratne naknade za novorođenu i posvojenu djecu    

rodiljama/posvojiteljima s područja Općine Brodski Stupnik 

 

Članak 1. 
Ovom Odlukom se utvrđuje postupak ostvarivanja prava na isplatu naknade 

rodiljama/posvojiteljima s područja Općine Brodski Stupnik i visina naknade za svako 
novorođeno/posvojeno dijete. 

 
Članak 2. 

 Pravo na isplatu jednokratne naknade ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik od strane rodilje/posvojitelja koja ima prebivalište na 
području Općine Brodski Stupnik.  
 Zahtjevu za isplatu jednokratne naknade rodilja/posvojitelj prilaže:  
1. Važeću osobnu iskaznicu, 
2. Uvjerenje o prebivalištu,   
3. Rodni list za novorođeno/posvojeno dijete. 

     
Članak 3.  

 Visina naknade za 1. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  2.000,00 kuna.  
 Visina naknade za 2. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  4.000,00 kuna,  
 Visina naknade za 3. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  6.000,00 kuna, 
 Visina naknade za 4. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  8.000,00 kuna, 
 Visina naknade za 5. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  10.000,00 kuna, 
te se za svako naredno dijete iznos povećava za 2.000,00 kuna. 

Visina naknade za roditelje/posvojitelje u slučaju rođenja/posvojenja blizanaca ili većeg 
broja rođenja/posvojenja djece primijenjen je iznos iz članka 3 ove Odluke.  
  Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu općine Brodski Stupnik putem socijalnog 
programa koji se donosi za svaku proračunsku godinu. 

Isplata sredstava vrši se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.  
 

Članak 4. 
 Stupanjem na snagu Ove Odluke, prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne naknade za 
novorođenu djecu rodiljama s područja Općine Brodski Stupnik (KLASA:550-01/08-01/07, 
URBROJ:2178/03-02-08-2 os 17.03.2017. g.objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije br. 4/08), te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne 
naknade za novorođenu djecu rodiljama s područja Općine Brodski Stupnik (KLASA:550-01/08-
01/31, URBROJ:2178/03-03-08-2 od 22. prosinca 2008.g.) 

 
 



Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije», a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.  

 
OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 
 

KLASA: 550-01/17-01/35 
URBROJ: 2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017. godine 
             Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                       Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 
Dostaviti:  

1. Dosje sjednica, 
2. Pismohrana, 
3. Dokumentacija 
4. Računovodstvo 
5. Objava u Službenom vjesniku 

 


