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Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
33/01, 129/05) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 
(9/01, 7/03, 2/06, 4/09) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na  3. sjednici održanoj 3. 
kolovoza 2009., donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete u Gradu Dubrovniku 

 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način ostvarivanja prava na dar za novorođeno dijete te 
postupak ostvarivanja ovog prava. 
 

Članak 2. 
Dar za novorođeno dijete u smislu ove Odluke  novčani je iznos na koji  pravo imaju roditelji 
djeteta - državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prebivalištem u Gradu Dubrovniku 
najmanje šest mjeseci prije rođenja djeteta. 
 

Članak 3. 
Novčani iznos dara za novorođeno dijete ovisi o broju djece roditelja, podnositelja zahtjeva 
koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te iznosi:  
- za prvo novorođeno dijete u obitelji – 1.500,00 kuna 
- za drugo novorođeno dijete u obitelji – 2.500,00 kuna 
- za treće novorođeno dijete u obitelji – 4.000,00 kuna 
- za svako daljnje novorođeno dijete u obitelji iznos se povećava za 1.500,00 kuna. 

 
Članak 4. 

Iznimno, pravo na dar za novorođeno 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 rođenja djeteta, 
- roditelji djeteta rođenog nakon 1. kolovoza 2009. godine s neprekidnim prebivalištem 

oba roditelja na području otoka Koločepa, Lopuda i Šipana najmanje šest mjeseci prije 
rođenja djeteta. 

 
Članak 5. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na dar za novorođeno dijete podnosi se Upravnom odjelu za 
kulturu i društvene djelatnosti Grada Dubrovnika (dalje Upravni odjel) u roku od šest mjeseci 
od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.   
Uz zahtjev se moraju priložiti dokazi o prebivalištu obaju roditelja, o broju djece podnositelja 
zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu te o njihovu prebivalištu.  
Upravni Odjel, koji odlučuje o zahtjevu roditelja, prema potrebi, može zahtijevati i druge 
dokaze. 
 

Članak 6. 
Dar za novorođeno dijete isplatit će se roditelju, podnositelju zahtjeva, u jednokratnom 
iznosu. 
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Članak 7. 

 
Stupanjem na snagu Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete u Gradu 
Dubrovniku prestaje važiti Odluka o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete (Službeni 
glasnik Grada Dubrovnika 1/07) i točka 4. Zaključka Gradskog poglavarstva KLASA:550-
01/08-01/105, UR.BROJ:2117/01-08-08-1 od 29. rujna 2009. godine.  
 

Članak 8. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. 
 
 

Predsjednica Gradskog vijeća 
Olga Muratti 

KLASA:550-01/09-02/05  
UR.BROJ:2117/01-09-09-3         
Dubrovnik, 3. kolovoza 2009. 
 
 
Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01. i 129/05.) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni 
glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 13. sjednici, 
održanoj 27. srpnja 2010., donijelo je 

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete 

u Gradu Dubrovniku 

 

Članak 1. 
 

U Odluku o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika“, broj 6/09.) u članku 4. dodaje se alineja 3. koja glasi: 
„- roditelji djeteta rođenog 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 rođenja djeteta“. 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“. 
 
KLASA: 550-01/10-02/05 
URBROJ: 2117/01-09-10- 
Dubrovnik, 27. srpnja 2010. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća: 
Olga Muratti, v. r. 
 


