
 

 Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 3/09., 1/13., 2/13., 5/18., 6/20., 7/20. - pročišćeni tekst i 2/21.), Općinsko vijeće Općine 

Lastovo na 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2022. godine, donosi 

ODLUKU 

o naknadi za novorođeno dijete 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na naknadu za 

novorođeno dijete koju, u okviru Programa socijalne skrbi Općine Lastovo  

osigurava Općina Lastovo, visina naknade te postupak povrata iznosa primljene naknade. 

 Naknada za novorođeno dijete novčani je iznos na koji imaju pravo roditelji, skrbnici 

ili posvojitelji – korisnici naknade (u daljnjem tekstu: korisnik). 

 Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 

rod. 

 

 Članak 2. 

 Pravo na naknadu za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti korisnik: 

₋  ako je dijete rođeno, posvojeno, udomljeno ili pod skrbništvom, 

₋  državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Lastovo, pod 

uvjetom da oba roditelja, posvojitelja ili udomitelja imaju prijavljeno prebivalište na 

području Općine Lastovo te da stvarno žive na području Općine Lastovo. 

 Visina naknade za novorođeno dijete ovisi o broju djece korisnika koja s njim žive u 

zajedničkom kućanstvu (zajedničke, posvojene, udomljene ili pod skrbništvom). 

 Korisnici se obvezuju da će u narednih 8 godina od rođenja djeteta njihovo stalno 

mjesto prebivališta biti na području Općine Lastovo te da će dijete, za kojeg su ostvarili 

naknadu pohađati Dječji vrtić (obvezni program predškole) i 1. razred Osnovne škole na 

Lastovu. 

 Korisnik je obvezan nadopuniti dokumentaciju potvrdom o pohađanju programa 

predškole u ustanovi ranog i predškolskog odgoja na Lastovu i po završetku istog potvrdu o 

upisu u Osnovnu školu na Lastovu, u roku od 15 dana od dana upisa djeteta. 

 

 Članak 3. 

 Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u Proračunu Općine Lastovo 

prema financijskim mogućnostima. 

 Visina naknade iznosi: 

₋  za prvo dijete korisniku 5.000,00 kuna:  

- prva rata u iznosu od 3.000,00 kuna najkasnije u roku od 60 dana od 

dana potpisivanja Ugovora, 

- druga rata u iznosu od 1.000,00 kuna, najkasnije u roku od 60 dana od 

dostave potvrde o upisu u Dječji vrtić na Lastovu, 

- treća rata u iznosu od 1.000,00 kuna, najkasnije u roku od 60 dana od 

dostave potvrde o upisu u Osnovnu školu na Lastovu. 

₋  za drugo dijete korisniku 7.000,00 kuna: 



 

- prva rata u iznosu od 5.000,00 kuna najkasnije u roku od 60 dana od 

dana potpisivanja Ugovora, 

- druga rata u iznosu od 1.000,00 kuna, najkasnije u roku od 60 dana od 

dostave potvrde o upisu u Dječji vrtić na Lastovu, 

- treća rata u iznosu od 1.000,00 kuna, najkasnije u roku od 60 dana od 

dostave potvrde o upisu u Osnovnu školu na Lastovu. 

₋  za treće i svako sljedeće dijete korisniku 12.000,00 kuna: 

- prva rata u iznosu od 8.000,00 kuna najkasnije u roku od 60 dana od 

dana potpisivanja Ugovora, 

- druga rata u iznosu od 2.000,00 kuna, najkasnije u roku od 60 dana od 

dostave potvrde o upisu u Dječji vrtić na Lastovu, 

- treća rata u iznosu od 2.000,00 kuna, najkasnije u roku od 60 dana od 

dostave potvrde o upisu u Osnovnu školu na Lastovu. 

 

Članak 4. 

 Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete korisnik podnosi 

Općini Lastovo, Jedinstvenom upravnom odjelu, najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana 

rođenja djeteta, odnosno od donošenja rješenja o posvojenju ili udomljavanju.  

 Iznimno zbog zdravstvenih i drugih objektivnih razloga zahtjev se može podnijeti i po 

isteku roka ali ne kasnije od godinu dana (prilog dokumentacija koja dokazuje razlog 

kašnjenja). 

 Uz zahtjev se moraju priložiti slijedeći dokazi: 

₋  Kopija osobne iskaznice za oba korisnika, 

₋  OIB – za oba korisnika (ukoliko OIB ne piše na osobnoj iskaznici), 

₋  Dokaz o prebivalištu za svu djecu navedenu u zahtjevu (ne starije od 6 mjeseci), 

₋  Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list (kopija) - za svu djecu navedenu u zahtjevu, 

₋  Domovnica (kopija) - za novorođeno dijete, 

₋  potpisana izjava od korisnika (izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lastovo), 

₋  ovjerena bjanko zadužnica od strane javnog bilježnika, 

₋  IBAN sa brojem računa - korisnike podnositelja zahtjeva,  

₋  te ostali dokumenti ovisno o okolnostima (na traženje djelatnika Općine). 

Komunalni redar će utvrditi činjenicu stvarnog života na području Općine Lastovo 

višestrukim posjetima na adresu prebivališta. 

 O pravu na naknadu za novorođeno dijete i o njezinu iznosu na temelju dokaza 

odlučuje Općinski načelnik svojom odlukom u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

 Općinski načelnik sklopit će sa korisnikom naknade Ugovor o ostvarivanju prava na 

naknadu za novorođeno dijete kojim će se regulirati visina naknade te način i rok plaćanje iste 

kao i povrat isplaćene naknade ukoliko se ne poštuju odredbe ovog Ugovora i Odluke o 

naknadi za novorođeno dijete. 

  Ukoliko postoji dugovanje prema Općini Lastovo ili prema tvrtkama kojima je 

osnivač Općina Lastovo te proračunskim korisnicima Općine Lastovo ista ima pravo izvršiti 

prijeboj dugovanja, uz pisanu obavijest korisniku za koju je uslugu prijeboj izvršen. 

 

 



 

Članak 5. 

 Pravo na naknadu za drugo, treće i svako sljedeće novorođeno dijete prestaje: 

- isplatom zadnjeg obroka; 

- posljednjeg dana u mjesecu nakon odjave prebivališta korisnika, odnosno djeteta za koje je 

podnesen zahtjev, o čemu će Općinski načelnik odlučiti po službenoj dužnosti. 

 Korisnik je dužan u roku od 15 dana, prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu svaku 

promjenu koja utječe na daljnje ostvarivanje prava za naknadu za novorođeno dijete za koje je 

podnio zahtjev. 

 U slučaju da korisnik ne bude poštivao odredbe Ugovora i Odluke dužan je vratiti 

cjelokupni iznos primljene naknade kako slijedi: 

- za prvo dijete 5.000,00 kuna, odnosno u 2 jednake rate u roku od 2 mjeseca, 

- za drugo dijete 7.000,00 kuna, odnosno u 4 jednake rate u roku od 4 mjeseca, 

- za treće i svako sljedeće dijete 12.000,00 kuna, odnosno u 6 jednakih rata u roku 

od 6 mjeseci.  

 Povrat primljene naknade započinje prvim danom idućeg mjeseca od kada su nastupile 

promjene koje su navedene u članku 2. stavku. 2. ove Odluke. 

 Povrat iznosa naknade Općina Lastovo osigurava ovjerenom Bjanko zadužnicom koja 

je sastavni dio Ugovora potpisanog između korisnika i Općinskog načelnika. 

 Korisnika će se opomenuti pisanim putem o postupku povrata primljenog iznosa - 

naknade te ukoliko korisnik ne postupi po primljenom pismenu aktivirat će se bjanko 

zadužnica.  

 Ukoliko se Općina Lastovo ne bude mogla naplatiti bjanko zadužnicom povrat 

pripadajućeg novčanog iznosa zajedno sa troškovima postupka ostvariti će se tužbom pred 

nadležnim sudom. 

 

Članak 6. 

 Donošenjem ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o isplati jednokratne pomoći za 

novorođenčad („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 2/10). 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Lastovo“. 

 

KLASA: 550-01/22-01/02 

URBROJ: 2145-02-22-1 

Lastovo, 29. lipnja 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Dino Katić, v.r. 

 


