Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“, broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 3/18), Općinsko vijeće općine Bukovlje na 13. sjednici održanoj 16.
siječnja 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarenja prava o
isplati jednokratne novčane pomoći osobama sa stalnim prebivalištem na području Općine
Bukovlje.
Članak 2.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji su se zbog
trenutačnih okolnosti našli u položaju socijalne ugroženosti, a prema Zaključku načelnika
Općine Bukovlje nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne
potrebe.
Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka odobrava se u pravilu u novcu, a
izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena
svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u
stvarima ili uslugama a prema Zaključku načelnika Općine Bukovlje.
Članak 3.
Pravo na pomoć iz članka 1. ove Odluke ostvaruje se u jednokratnom iznosu od
500,00 kn temeljem Zaključka kojeg donosi Općinski načelnik.
Iznos iz stavka 1. ovog članka iznimno može se odrediti i u drugačijem iznosu izričito
temeljem Zaključka kojeg donosi Općinski načelnik.
Članak 4.
Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć pokreće se na zahtjev stranke.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se slijedeća dokumentacija:
1. Preslik osobne iskaznice
2. Isječak mirovine / potvrda o visini plaće / rješenje CZZS / dokaz o nezaposlenosti HZZ
3. Preslik žiro-računa ili tekućeg računa korisnika na koji će se izvršiti isplata pomoći
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Bukovlje na propisanom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Općine Bukovlje
(Josipa Kozarca 20, Bukovlje) ili na web stranici Općine Bukovlje: www.bukovlje.hr.

Članak 4.
Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Bukovlje kroz
“Program aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva
izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje”.
Članak 7.
Novčanu pomoć neće moći koristiti podnositelji zahtjeva koji nemaju podmirene
financijske obveze prema općini Bukovlje.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko - posavske županije“.
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