
 

 

Na temelju članka 59. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj: 85/08, 
110/08, 34/11, 54/11, 152/14, 59/17 i 37/20) i članka 31. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ 
broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17., 8/18 i 11/20) Općinsko vijeće Općine 
Topusko,  na  23.  redovitoj sjednici  održanoj dana  16. 12. 2020. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o novčanoj potpori za novorođeno dijete 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom općina Topusko određuje iznos, uvjete i način ostvarivanja prava na novčanu 
potporu, za novorođeno dijete. 
Prava koja po ovoj Odluci pripadaju jednom od roditelja djeteta pripadaju i jednom od roditelja 
usvojenog djeteta, pod identičnim uvjetima kao kod rođenja djeteta. 
 

Članak 2. 
 

Pravo na isplatu novčane potpore ima jedan od roditelja koji ima  prebivalište na području Općine na 
dan rođenja djeteta ili na dan pravomoćnosti rješenja o usvojenju djeteta, uz uvjet da dijete ima 
prijavljeno prebivalište na području Općine Topusko. 
 

Članak 3. 
 

Novčana potpora isplaćuje se u jednokratnom iznosu od 5.000,00 kuna, na račun podnositelja 
zahtjeva. 
 

Članak 4. 
 

Sredstva za isplatu novčanih potpora osiguravaju se u Proračunu Općine Topusko. 
 

Članak 5. 
 

Zahtjev za isplatu novčane potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko u 
roku 30 dana računajući od dana rođenja odnosno pravomoćnosti rješenja. 
Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, na obrascu propisanom od Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Topusko. 
Zahtjevu je potrebno priložiti: 

- rodni list novorođenog djeteta (preslika), 
- pravomoćno rješenje o usvojenju djeteta (preslika), 
- dokaz o prebivalištu djeteta (preslika), 
- dokaz o prijavljenom prebivalištu primatelja novčane potpore – osobna iskaznica ili drugog 

važećeg osobnog dokumenta (preslika), 
- broja štednog računa primatelja novčane potpore na koji će se izvršiti isplata (preslika). 

 
Članak 6. 

 
Jedinstveni upravni odjela Općine Topusko  temeljem podnesenog  zahtjeva i priložene 
dokumentacije donosi rješenje. 



 
Članak 7. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odluka o novčanoj potpori za novorođeno dijete 
(„Službeni vjesnik“  broj  70/17 i 8/18). 
 

Članak 9. 
 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“, a stupa na snagu  1. 1. 2021. godine. 
 

       SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 551-06/20-01/01 
URBROJ: 2176/18-01-20-01 
 
Topusko,   16.  12.  2020. godine 

 
  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA 

 
                                                                                                                                   Zlatko Iskrić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


