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  Na temelju članka 47. Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 3/18), Općinski načelnik Općine Bukovlje donio je  

 

O D L U K U 

o isplati jednokratne novčane pomoći povodom Uskrsnih blagdana  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i iznos isplate jednokratne novčane pomoći 
povodom Uskrsnih blagdana umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koji ne 
ostvaruju prihode ni po kojoj osnovi sa područja Općine Bukovlje. 

 Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći povodom Uskrsnih blagdana 
osigurana su u Proračunu Općine Bukovlje za 2021. godinu. 

Članak 2. 

 Iznos jednokratne novčane pomoći povodom Uskrsnih blagdana koji će se isplaćivati 
utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna, temeljem Zaključka kojeg donosi Općinski načelnik. 

Članak 3. 

Kriterij za isplatu jednokratne novčane pomoći povodom Uskrsnih blagdana su 
slijedeći: 

- da je osoba umirovljenik starija od 65 godina s prebivalištem na području  Općine  
Bukovlje koja ostvaruje ukupna mirovinska primanja do 2.000,00 kuna mjesečno, 

neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi (starosna, obiteljska, invalidska i sl.) 

- da je osoba starija od 65 godina s prebivalištem na području Općine Bukovlje 
koja ne ostvaruje prihode ni po kojoj osnovi (osoba je bez primanja) 

Članak 4. 

 Jednokratna novčana pomoć povodom Uskrsnih blagdana će se isplaćivati 
umirovljenicima i osobama starijima od 65 godina bez primanja na Zahtjev koji se podnosi  
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bukovlje na propisanom obrascu najkasnije do 19. 
ožujka 2021. godine koji se može preuzeti u prostorijama Općine Bukovlje (Josipa Kozarca 
20, Bukovlje) ili je dostupan na web stranici Općine Bukovlje: www.bukovlje.hr.  

 



 

 Uz zahtjev prilaže se slijedeća dokumentacija: 

1. preslik osobne iskaznice  
2. odrezak od posljednje mirovine 
3. potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka ili drugi dokaz iz kojeg je 

vidljivo da osoba ne ostvaruje primanja ni po kojoj osnovi 
4. preslik žiro-računa ili tekućeg računa korisnika na koji će se izvršiti isplata pomoći 

Članak 5. 

 Jednokratna novčana pomoć povodom Uskrsnih blagdana će se iznimno isplaćivati u 
gotovini temeljem Zaključka općinskog načelnika. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i 
službenoj web stranici Općine Bukovlje www.bukovlje.hr. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                 Davor Petrik 

 

 

 

 

 

 

  


