
 

 
R E P U B L I  K A    H R V A T S K A 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 415-01/20-01/02 
URBROJ: 2188/06-01-20-1 
Nijemci, 20. studenog 2020. godine 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 04/13, 
03/18, 03/19, 03/20) Općinsko vijeće Općine Nijemci na svojoj  32. sjednici održanoj dana 20. studenog 
2020. godine donijelo je  
 

ODLUKU O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVAČE NAKNADE (BOŽIĆNICE) UMIROVLJENICIMA,  
KORISNICIMA PRAVA NA TROŠKOVE STANOVANJA OPĆINE NIJEMCI  

I OSOBAMA SA PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE NIJEMCI  
PREKO 65. GODINA KOJE NEMAJU NIKAKVIH PRIMANJA 

 
Članak 1. 

Donosi se Odluka o isplati jednokratne novčane naknade (božićnice) umirovljenicima sa prebivalištem na 
području Općine Nijemci, korisnicima prava na troškove stanovanja Općine Nijemci i osobama s 
prebivalištem na području Općine preko 65. godina koje nemaju nikakvih primanja. 
 

Članak 2. 
Jednokratna novčana naknada (božićnica) isplatiti će se umirovljenicima s prebivalištem na području 
Općine Nijemci, čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna sa svim dodacima) u mjesecu 
prije isplate ove novčane naknade ne prelazi iznos od 3.000,00 kn i to: 
 

 
 

Članak 3. 
Umirovljenicima iz članka 2. ove Odluke smatraju se: 

❖ korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih mirovina 
zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom 
odnosu 

❖ korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora i inozemne mirovine. 
 

Članak 4. 
Korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih mirovina zbog 
opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom odnosu, priznatih 
bez primjene međunarodnih ugovora, a koji se nalaze na ispisu korisnika mirovine na području Općine 
Nijemci s iznosom do 3.000,00 kn, kojeg  je dostavio Hrvatskih zavod za mirovinsko osiguranje – Središnja 
Služba Zagreb i koji su prošle godine dobili jednokratnu novčanu naknadu na račun ista će se uplatiti i ove 
godine. 
U slučaju da se korisnik iz objektivnih razloga ne nalazi na citiranom Popisu (novi umirovljenici, promjena 
adrese i sl.) dužni su u Općinsku upravu donijeti zadnji odrezak od mirovine. 

IZNOS MIROVINSKOG PRIMANJA IZNOS JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE

do 1.000,00 kn 600,00 kn                                                                      

od 1001,00 kn do 2.000,00 kn 400,00 kn                                                                      

od 2.001,00 kn do 3.000,00 kn 200,00 kn                                                                      

OPĆINA NIJEMCI 
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI 

 



 

Korisnici jednokratne novčane pomoći, koji se nalaze na citiranom Popisu i koji su prošle godine istu 
primili na ruke dužni su u Općinsku upravu donijeti broj računa na koji će im ista biti uplaćena. 
 

Članak. 5 
Korisnici mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici 
inozemnih mirovina zahtjev za ostvarivanje prava podnose uz prilaganje slijedeće dokumentacije: 

❖ preslika osobne iskaznice, 
❖ dokaz o visini mirovine – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba 

Vukovar ili Potvrda poslovne banke u kojoj primaju mirovinu, 
❖ preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora 
❖ broj tekućeg računa 

 
Prilikom obrade podnesenih Zahtjeva može se od podnositelja zatražiti dodatna dokumentacija kojom se 
dokazuju uvjeti iz ove Odluke. 
Općina Nijemci zadržava pravo provjere dostavljenih podataka. 
 

Članak 6. 
Korisnicima prava na troškove stanovanja Općine Nijemci jednokratna novčana naknada isplatiti će se na 
račune na kojima im se isplaćuje pravo na troškove stanovanja i to na slijedeći način: 

 
KORISNIK IZNOS JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE 
samac 300,00 kn 
obitelj 500,00 kn 
 

 
Članak 7.  

Osobe s prebivalištem na području Općine preko 65. godina koje nemaju nikakvih primanja da bi ostvarili 
pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 600,00 kn moraju u općinskoj upravi podnijeti zahtjev i 
pritom donijeti slijedeću dokumentaciju: 

❖ preslika osobne iskaznice 
❖ broj tekućeg računa 
❖ potvrda porezne da nemaju primanja ili vlastoručno potpisanu Izjavu pod materijalnom i 

kaznenom odgovornošću da nemaju primanja. 
 

Članak 8. 
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu ne može se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati. 
 

Članak 9. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i 
imovinske poslove i Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo Općine Nijemci. 
 

Članak 10. 
Općina Nijemci ne snosi odgovornost ukoliko ovaj primitak utječe na dohodovni cenzus u okviru kojeg 
umirovljenici ostvaruju određena prava 
 

Članak 11. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku VSŽ“. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mirko Jurišić 

                                                                                    

 


