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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 289. stavak 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 
46/22, 119/22), č1anka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko 
Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj X. sjednici održanoj __. 
prosinca 2022. godine, donijelo je: 
 
 

O D L U K U 
 

o ostvarivanju jednokratne novčane pomoći umirovljenicima 

povodom blagdana Uskrsa i Božića 

iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu  
 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrñuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima povodom blagdana 
Uskrsa i Božića u 2023. godini (dalje u tekstu: pomoć), uvjeti i način ostvarivanja prava na pomoć i 
njezina visina. 
 

Članak 2. 
 

 Pravo na pomoć utvrñenu člankom 1. ove Odluke može ostvariti umirovljenik koji ima 
prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: umirovljenik) i koji prima mirovinu 
po bilo kojoj osnovi (dalje u tekstu: mirovina). 
 

Članak 3. 
 

Pomoć se može ostvariti dva puta godišnje i to u mjesecu travnju povodom blagdana Uskrsa i 
u mjesecu prosincu povodom blagdana Božića, a isplaćuje se umirovljeniku u novcu na račun otvoren 
kod bankarske institucije ili putem poštanske uputnice u iznosima koji se utvrñuju kako slijedi: 

� 35,00 eura umirovljeniku čiji je ukupan mjesečni iznos mirovine u prethodnom mjesecu 
iznosio do 400,00 eura, 

� 20,00 eura umirovljeniku čiji je ukupan mjesečni iznos mirovine u prethodnom mjesecu 
iznosio u rasponu od 400,01 do 550,00 eura. 
 

Članak 4. 
 

Za provoñenje ove Odluke osigurano je 30.000,00 eura u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 
2023. godinu - Program 1010 „Socijalna skrb“, Aktivnost A101574 „Skrb o umirovljenicima – 
jednokratne novčane pomoći“, Račun 37 „Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 
druge naknade“.  
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Članak 5. 
 

Prijava za ostvarivanje pomoći podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom 
upravnom odjelu, u pisanom obliku na Prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne novčane pomoći 
umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu 
(Obrazac: OVT-JNPU-23-PO), odnosno na Prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne novčane 
pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. 
godinu (Obrazac: OVT-JNPB-23-PO), uz koje se prilaže preslika odgovarajućeg dokumenta iz kojeg 
je vidljiv iznos mirovine u prethodnom mjesecu (odrezak od mirovine i sl.). 
 

Članak 6. 
 

Odluku o dodjeli i isplati pomoći umirovljenicima donosi Općinski načelnik. 
 

Članak 7. 
 

Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo će na Internetskim stranicama Općine Veliko 
Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i u svojim prostorijama, učiniti dostupnima Prijavne obrasce OVT-
JNPU-23-PO i OVT-JNPB-23-PO iz članka 5. ove Odluke. 

 

Članak 8. 
 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu 
osam dana od dana objave. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 551-06/22-01/___ 
URBROJ: 2103-22-1-22-1 
Veliko Trojstvo, __. prosinca 2022.  
 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

 
_____________________ 

(Miljenko Kurevija) 


