
Na temelju članka 26. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije'' broj 1/06, 3/07), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 39. sjednici održanoj 20. veljače 
2009. donijelo je 
 

O D L U K U 
 

o isplati rodiljnih naknada  
na području Općine Ferdinandovac  

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom o isplati rodiljnih naknada na području Općine Ferdinandovac (u daljnjem 
tekstu: Odluka) uređuju se: 
- iznos i način isplate rodiljne naknade, 
- uvjeti i dokumentacija potrebna za ostvarivanje rodiljne naknade, 
- iznos i način isplate razlike rodiljne naknade, 
- prava i obveze Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: 

Jedinstveni upravni odjel). 
 

Članak 2. 
 
 Za svako dijete rođeno na području Općine Ferdinandovac od 1. siječnja 2009. godine isplatit 
će se u 2009. godini rodiljna naknada kako slijedi: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Članak 3. 
 
 Razlika rodiljne naknade isplatit će se svakom djetetu rođenom od 1. siječnja 2007. godine kako 
slijedi: 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Članak 4. 
 

Rodiljna naknada za djecu rođenu od 1. siječnja do 31. prosinca svake daljnje godine poslije 
2009. godine, isplaćivati će se prema dinamici opisanoj u članku 2. ove Odluke. 

 
DIJETE 

U ROKU 30 DANA 
OD DANA ROĐENJA 

prvorođeno dijete 2.000,00 kn  
drugorođeno dijete 3.000,00 kn  
treće i svako daljnje 
rođeno dijete 

 
5.000,00 kn 

 
DIJETE 

ZA PRVI I DRUGI ROĐENDAN 
U ROKU OD 30 DANA OD DRUGOG ROĐENDANA 

u 2009. godini 
prvorođeno dijete 1.000,00 kn  
drugorođeno dijete 1.000,00 kn  
treće i svako daljnje 
rođeno dijete 

 
1.000,00 kn 



Članak 5. 
  

Pravo na rodiljnu naknadu i razlikurdiljne naknade iz članka 2. i 3. ove Odluke ima dijete sa 
stvarnim kontinuiranim prebivalištem na području Općine Ferdinandovac od svojeg rođenja do dana 
isplate i čija oba roditelja imaju stvarno kontinuirano prebivalište na području Općine Ferdinandovac od 
djetetova rođenja do dana isplate. 
 U slučaju djece samohranih roditelja, pravo na rodiljnu naknadu ima dijete sa stvarnim 
kontinuiranim prebivalištem na području Općine Ferdinandovac od svojeg rođenja do dana isplate i čiji 
jedan roditelj ima stvarno kontinuirano prebivalište na području Općine Ferdinandovac od djetetova 
rođenja do dana isplate. 

 
Članak 6. 

 
 Za ostvarivanje rodiljne naknade potrebno je priložiti slijedeće dokumente: 
 
1. Rodni list djeteta, 
2. Uvjerenje o prebivalištu djeteta izdano od MUP PU Koprivničko-križevačke, PP Đurđevac, ne 

starije od 30 dana, 
3. Uvjerenje o prebivalištu majke i oca djeteta izdano od MUP PU Koprivničko-križevačke, PP 

Đurđevac, ne starije od 30 dana (u slučaju samohranog roditelja potrebno je Uvjerenje samo za 
majku ili samo za oca djeteta), 

4. Preslika osobnih iskaznica oba roditelja. 
 

Članak 7. 
 
 Jedinstveni upravni odjel donosi u upravnom postupku Rješenje o isplati rodiljne naknade na 
koje korisnik naknade (zakonski zastupnik korisnika) ima pravo prigovora Općinskom vijeću Općine 
Ferdinandovac. 
 

Članak 8. 
 
 Jedinstveni upravni odjel zadržava pravo provjere statusa samohranog roditelja i stvarnog 
prebivališta na području Općine Ferdinandovac za djecu i roditelje koji ostvaruju rodiljnu naknadu. 
 

Članak 9. 
 
 Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju isplaćenih rodiljnih naknada u kojoj su sadržani: osobni 
podaci o korisnicima, adrese prebivališta i iznos isplaćenih rodiljnih naknada počevši od 1. siječnja 
2007. godine. 
 

Članak 10. 
 
 Sredstva za isplatu rodiljne naknade osigurana su u Proračunu Općine Ferdinandovac. 

 
 
 
 
 
 
 



Članak 11. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine 
Ferdinandovac. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE FERDINANDOVAC 

 
KLASA: 021-05/09-01/02 
URBROJ: 2137/15-09-1 
 
Ferdinandovac, 20. veljače 2009. 

 
 

                                                                                                                    PREDSJEDNIK: 
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