
Na temelju čl. 35 točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15. i 123/17) i članka 35. 

Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije br. 6/13. i 11/18.), Općinsko 

vijeće Općine Janjina na svojoj 13. sjednici, održanoj 19. rujna 2019. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o ostvarivanju prava na jednokratni dar za novosklopljeni brak i 

 novorođeno dijete u Općini Janjina 

 

Članak 1. 

Ovom se odlukom uređuju uvjeti i način ostvarivanja, korištenja prava na dar za novosklopljeni brak 

odnosno naknadu za novorođeno dijete, te visina naknade koju na području Općine Janjina osigurava 

Općina Janjina u svom Proračunu. 

Jednokratni dar za novosklopljeni brak ostvaruju korisnici od kojih barem jedno ima prebivalište na 

području Općine Janjina prije sklapanja braka u trajanju duljem od tri godine do trenutka podnošenja 

zahtjeva za ostvarenje ovog prava i koji ostaju živjeti na području Općine Janjina. 

Jednokratni dar za novosklopljeni brak uz uvjet da nevjesta i ženik stupaju u brak i prebivaju na području 

Općine Janjina podrazumijeva jednokratni novčani iznos za novosklopljeni brak ženika. 

Jednokratni dar za novorođeno dijete u smislu ove Odluke podrazumijeva jednokratni dar za novorođeno 

ili posvojeno dijete ili dijete uzeto na skrb s obiteljskim prebivalištem na području Općine Janjina. 

Naknada za doseljene obitelji s djecom je pravo roditelja s djecom do 14. godine starosti, odnosno roditelja 

skrbnika, na jednokratni iznos za svako dijete. 

Članak 2. 

Pravo na jednokratni dar za novosklopljeni brak uz uvjet da nevjesta i ženik stupaju u brak mogu ostvariti 

i koristiti supružnici uz uvjet: 

- da oba supružnika ostaju živjeti na području Općine Janjina minimalno tri godine, 

- da oba supružnika imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Janjina u trenutku podnošenja 

zahtjeva za isplatu dara. 

U slučaju neispunjenja st. 1. čl. 2. supružnici su dužni izvršiti povrat dara u Proračun Općine Janjina. 

 

Članak 3. 

Pravo na jednokratni dar za novorođeno dijete mogu ostvariti i koristiti roditelji, odnosno roditelj skrbnik 

i posvojitelj uz uvjet: 

- da oba roditelja, roditelj skrbnik ili posvojitelj imaju prebivalište i žive na području Općine Janjina. 

- da samohrani roditelj ima prebivalište i živi na području Općine Janjina 

Članak 4. 

Pravo na jednokratni dar za doseljene obitelji s djecom mlađom od 14 godina može se ostvariti uz uvjet 

da oba roditelja, roditelj skrbnik ili posvojitelj ima prebivalište na području Općine Janjina.  

Članak 5. 

Pravo na jednokratni dar za novosklopljeni brak može se priznati za novosklopljeni brak uz podneseni 

zahtjev unutar roka od 6 mjeseci od dana sklapanja braka. 

Pravo na jednokratni dar za novorođeno dijete može se priznati za dijete rođeno, posvojeno ili uzeto na 

skrb za koje se podnese zahtjev unutar roka od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, posvojenja ili početka 

skrbništva. 

Pravo na jednokratni dar za doseljene obitelji s djecom mlađom od 14 godina može se ostvariti ukoliko 

se zahtjev podnese u roku od 3 mjeseca od dana prijave prebivališta na području Općine Janjina. 

Članak 6. 

Visina jednokratne naknade za novosklopljeni brak ostvaruje se u iznosu od 3.000,00 kuna po sklopljenom 

braku. 



Naknada iz stavka 1. ovog članka isplatit će se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za 

novosklopljeni brak. 

Članak 7. 

Visina naknade za novorođeno, odnosno posvojeno dijete ili dijete na skrbi, ovisi o broju djece roditelja, 

skrbnika, odnosno posvojitelja, podnositelja zahtjeva koji s njima žive u zajedničkom kućanstvu 

(zajedničke djece). 

Kod određivanja rednog broja djeteta o kojem ovisi utvrđivanje vrste i visine naknade prava na dar 

uzimaju se u obzir samo malodobna djeca i djeca studenti do 26. godine starosti. 

Članak 8. 

Visina jednokratnog dara za novorođeno dijete iznosi: 

- za prvo novorođeno, posvojeno, na skrbi dijete u obitelji -    5.000,00 

- za drugo novorođeno, posvojeno, na skrbi dijete u obitelji -    7.500,00 

- za treće novorođeno, posvojeno, na skrbi dijete u obitelji -  10.000,00 

- za svako daljnje novorođeno, posvojeno, na skrbi dijete u obitelji  -  15.000,00 

Visina jednokratnog dara za doseljene obitelji s malodobnom djecom do 14. godine starosti iznosi 

5.000,00 kn po djetetu. 

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplatit će se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za 

novorođeno, posvojeno, odnosno uzeto na skrb dijete. 

Članak 9. 

Uz zahtjev se prilažu sljedeći dokumenti: 

- izvod iz Matične knjige rođenih za svu djecu navedenu u zahtjevu, 

- uvjerenje o prebivalištu oba roditelja i djece, 

- preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva 

Kao dodatni dokazi prilažu se slijedeći dokumenti: 

- dokaz o skrbništvu koji se za status samohranog roditelja/jednoroditeljske obitelji dokazuje 

rodnim listom i pravomoćnom sudskom odlukom o razvodu braka ili odlukom o roditeljskoj skrbi 

ili smrtnim listom supružnika ili uvjerenjem nadležnog centra za socijalnu skrb o privremenom 

uzdržavanju ili drugi dokazi. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratni dar iz čl. 1. može podnijeti jedan supružnik odnosno roditelj 

uz suglasnost drugog ili akta koji zamjenjuje suglasnost drugog roditelja. 

O pravu na naknadu za novorođeno dijete odlučuje Općinski načelnik. 

Članak 10. 

Pravo na jednokratni dar iz čl. 1. se ne može ostvariti odnosno prestaje: 

- nepotpunim zahtjevom, 

- izvršenjem uplate po podnesenom zahtjevu, 

Članak 11. 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o financiranju brakova i novorođene djece 

koju je donijelo Općinsko poglavarstvo Općine Janjina. 

Članak 12. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske 

županije“ 
 
KLASA: 023-05/19-03/11 

URBROJ: 2117/06-01-19-1 

Janjina, 19. rujna 2018. 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
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