
 
 

 

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA 

DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE U GRADU DUBROVNIKU 

 
 
 
Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 3. sjednici održanoj 3. kolovoza 2009., donijelo je  
ODLUKU o ostvarivanju prava na dar za novoroñeno dijete u Gradu Dubrovniku. 
 
Dar za novoroñeno dijete novčani je iznos na koji pravo imaju roditelji djeteta - 
državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prebivalištem u Gradu Dubrovniku najmanje 
šest mjeseci prije roñenja djeteta.  
 
Novčani iznos dara za novoroñeno dijete iznosi:  
- za prvo novoroñeno dijete u obitelji – 1.500,00 kuna  
- za drugo novoroñeno dijete u obitelji – 2.500,00 kuna  
- za treće novoroñeno dijete u obitelji – 4.000,00 kuna  
- za svako daljnje novoroñeno dijete u obitelji iznos se povećava za 1.500,00 kuna.  
 
Iznimno, pravo na dar za novoroñeno dijete u iznosu od 10.000,00 kuna ostvaruju:  
 - roditelji djeteta s neprekidnim prebivalištem oba roditelja u povijesnoj jezgri 
   Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije roñenja djeteta,  
 - roditelji djeteta roenog nakon 1. kolovoza 2009. godine s neprekidnim   
   prebivalištem oba roditelja na području otoka Koločepa, Lopuda i Šipana    
   najmanje šest mjeseci prije roñenja djeteta,  
 - roditelji djeteta roñenog nakon 1. kolovoza 2010. godine s neprekidnim    
   prebivalištem oba roditelja na području Dubravice, Gromače, Kliševa, Ljubača, 
   Mravinjca, Mrčeva, Osojnika, Šumeta, Knežice, Čajkovice i Petrova Sela,    
   najmanje šest mjeseci prije roñenja djeteta.  
 
Zahtjev za ostvarivanje prava na dar za novoroñeno dijete podnosi se Upravnom odjelu 
za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika u roku od šest 
mjeseci od dana roñenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. 
 
U svrhu ostvarenja prava potrebno je:  
 
1. Ispuniti ZAHTJEV – (u Upravnom odjelu, Iva Vojnovića 31)  
2. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU ZA OBA RODITELJA – (MUP, Policijska uprava)  
3. RODNI LIST (preslik) – za svako dijete  
4. JMBG za roditelja – podnositelja zahtjeva  
5. IBAN Broj Tekućeg računa  
 
Upravni Odjel prema potrebi može zahtijevati i druge dokaze.  
 


