
 
 
 
KLASA: 020-01/20-01/442 

URBROJ: 2133/1-03/17-20-01 

Karlovac,  25. 09. 2020. 

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 14c/18) i 

članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije u 2020.g. ( Glasnik Karlovačke 

županije br. 54/20 ), zamjenica župana koja obnaša dužnost župana donosi 

 

O D L U K U 

o ostvarivanju prava na naknadu za 

opremu novorođenog djeteta u 2020.godini 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način ostvarivanja  prava na naknadu Karlovačke 

županije za opremu novorođenog djeteta u 2020.god. te visina pomoći i postupak njezina 

ostvarivanja (u daljnjem tekstu: naknada). 

 Naknada za opremu novorođenog djeteta novčani je iznos na koji ima pravo roditelj, odnosno 

posvojitelj s kojim u zajedničkom kućanstvu živi novorođeno dijete, a za djecu rođenu u razdoblju od 

01. 04. 2020.god. do 31. 10. 2020. god. 

Članak 2. 

 Pravo na naknadu iz članka 1. ostvaruje roditelj ( posvojitelj) sa prebivalištem na  području 

Karlovačke županije  čije novorođeno/posvojeno dijete: 

- je državljanin Republike Hrvatske i ima prijavljeno prebivalište na području Karlovačke županije 

- je strani državljanin  i ima stalni boravak na području Karlovačke županije 

 

Članak 3. 

             Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu podnosi se u pisanom obliku Upravnom odjelu za 

hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije.  

 

 

 

 



Članak 4. 

 Postupak za ostvarivanje naknade pokreće se na zahtjev jednog roditelja  odnosno 

posvojitelja djeteta s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu  te s priloženom 

potrebnom dokumentacijom: 

- preslika osobne iskaznice roditelja/posvojitelja koji podnosi zahtjev 

- preslika rodnog lista novorođenog dijeteta za koje se traži naknada 

- uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete 

- preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva na koji će se izvršiti isplata naknade 

 Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo  može zatražiti i druge dokaze u svezi 

ostvarivanja prava u smislu ove Odluke, ukoliko se za to ukaže potreba. 

Članak 5. 

 Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo donosi Zaključak o 

ispunjavanju/neispunjavanju uvjeta za isplatu naknade za opremu novorođenog djeteta u smislu ove 

Odluke.  

Članak 6. 

 Sredstva za provedbu Odluke osigurana su na poziciji PR9279  Proračuna Karlovačke županije 

za 2020.g.,  a za svako novorođeno (posvojeno) dijete rođeno u razdoblju od 01. 04. 2020.god. do 30. 

09. 2020.god. isplaćuje se  iznos od 1.500,00 kuna. 

 Sredstva iz prethodnog stavka isplatiti će se na IBAN računa podnositelja zahtjeva.  

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  a objaviti će se u  Glasniku Karlovačke 

županije. 

 

      

DOSTAVITI:            ZAMJENICA ŽUPANA KOJA OBNAŠA 

1. Ured župana                          DUŽNOST ŽUPANA 
2. Upravni odjel za financije 
3. Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo            Martina Furdek – Hajdin, dipl. ing 
4. Glasnik 
5. Pismohrana 

 

 

 

 

 

 


