
 
 

       REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 550-01/11-01/52 
URBROJ:  2214/02-01-18-6 
Hum na Sutli, 31. siječanj 2018. 

 
 

Na temelju  članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi 
99/15, 52/16, 16/17, 130,17) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije broj 11/13.), općinsko vijeće  Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj dana 
Siječnja 2018. godine donosi   
 
 

o novčanom daru za novorođeno dijete

U Odluci o novčanom daru djetetu općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko
županije“ br. 18/11 i 5/15)  mijenja se 
 

Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Hum na Sutli, a isplaćuju se u 
iznosima koji ovise o broju prethodno rođene djece u obitelji, tako da se:

 za prvorođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 2.000,00 kuna;
 drugorođeno dijete u obitel
 za treće rođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 6.000,00 kuna, te se za svako naredno novorođeno 

dijete naknada povećava za 2.000,00 kuna
 

Visina novčane pomoći ovisi o broju djece roditelja podnositelja zahtjeva, koji s njima žive u zajedničkom 
kućanstvu. Pri utvrđivanju novčanog dara posebno će se voditi računa da se novčani dar dodjeljuje samo 
novorođenim Humčankama i Humčana. 

 
 

U članak 5. dodaje se nova 
8) rodne listove za svu djecu u obitelji te uvjerenje o prebivalištu. 

 
 

Ova Izmjena i dopuna Odluke o novčanom daru za novorođeno dijete stupa na snagu 
dana nakon objave u „Službenom glasnikuKra

 
 

                                                                       
                                                                                                                 

 

 

7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», br. 157/13, 152/14
članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko

zagorske županije broj 11/13.), općinsko vijeće  Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj dana 

Izmjenu i dopunu odluke 
o novčanom daru za novorođeno dijete 

 
Članak 1. 

U Odluci o novčanom daru djetetu općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko
mijenja se članak 3. te sada glasi: 

isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Hum na Sutli, a isplaćuju se u 
iznosima koji ovise o broju prethodno rođene djece u obitelji, tako da se: 

za prvorođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 2.000,00 kuna; 
drugorođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 4.000,00 kuna; 
za treće rođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 6.000,00 kuna, te se za svako naredno novorođeno 
dijete naknada povećava za 2.000,00 kuna. 

Visina novčane pomoći ovisi o broju djece roditelja podnositelja zahtjeva, koji s njima žive u zajedničkom 
kućanstvu. Pri utvrđivanju novčanog dara posebno će se voditi računa da se novčani dar dodjeljuje samo 
novorođenim Humčankama i Humčana.  

Članak 2. 
dodaje se nova točka 8. i glasi: 

8) rodne listove za svu djecu u obitelji te uvjerenje o prebivalištu.  

Članak 3. 
Ova Izmjena i dopuna Odluke o novčanom daru za novorođeno dijete stupa na snagu 

objave u „Službenom glasnikuKrapinsko-zagorske županije“. 

                                                                                                                     PREDSJEDNIK 
                                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Rajko Jutriša 

(«Narodne novine», br. 157/13, 152/14, 
članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije broj 11/13.), općinsko vijeće  Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj dana 30. 

U Odluci o novčanom daru djetetu općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Hum na Sutli, a isplaćuju se u 

za treće rođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 6.000,00 kuna, te se za svako naredno novorođeno 

Visina novčane pomoći ovisi o broju djece roditelja podnositelja zahtjeva, koji s njima žive u zajedničkom 
kućanstvu. Pri utvrđivanju novčanog dara posebno će se voditi računa da se novčani dar dodjeljuje samo 

Ova Izmjena i dopuna Odluke o novčanom daru za novorođeno dijete stupa na snagu prvi 

OPĆINSKOG VIJEĆA  
 




