
                 
 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA JASENOVAC 

        OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 551-06/20-02/01 

URBROJ: 2176/11-03-20-02 

Jasenovac, 10. Prosinca 2020. 

 

 Na temelju članka 51. Statuta Općine Jasenovac „Službeni vjesnik“ Općine Jasenovac 

broj 18/13., 40/14., 17/18., 38/19., 61/19 i 14/20) Općinska načelnica Općine Jasenovac 

raspisala  je dana 10. prosinca 2020. godine 

JAVNI POZIV 

Umirovljenicima s područja Općine Jasenovac za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu 

potporu-božićnicu u 2020. godini 

I. 

Općina Jasenovac poziva umirovljenike s prebivalištem na području Općine Jasenovac čija 

ukupna mirovina (uključujući i inozemnu mirovinu) ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna 

mjesečno, da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenovac kako bi ostvarili pravo na 

isplatu jednokratne novčane potpore-božićnice u iznosu od 200,00 kuna. 

II. 

Umirovljenicima iz članka 1. smatraju se korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i 

obiteljski mirovina i korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad, koji nisu 

u radnom, korisnici poljoprivedne mirovine, kao i korisnici mirovina priznatih uz primjenu 

međunarodnih ugovora i inozemne mirovine.      

 Pravo na isplatu iz članka 1. ostvaruju i osobe s područja Općine Jasenovac koje nisu 

korisnici mirovine, ali su korisnici zajamčene minimalne naknade, ili starije osobe od 65 

godina koji nisu korisnici mirovine ni zajamčene minimalne naknade uz predočenje dokaza da 

ne ostvaruju prihode po drugoj osnovi.      

 Korisnici koji ispunjavaju uvjete za isplatu bit će utvrđeni prema evidenciji Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje ili uz neposredno predočenje dokaza o statusu iz članka 2., 

stavka 2. (Centar za socijalnu skrb, Porezna uprava).     

 Korisnici koji ostvaruju pravo na isplatu božićnice na način utvrđen u članku 1. ove 

Odluke, dužni su prije isplate dostaviti podatke o tekućem računu ili štednoj knjižici. 

III. 

Kako bi se ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu potporu-božičnicu, potrebno je dostaviti 

ispunjeni Obrazac Zahtjeva uz tražene priloge osobno u zgradu Općine Jasenovac na adresi 

Trg kralja Petra Svačića 19, Jasenovac, radnim danom u vremenu od 07:30 do 15:30 sati, ili 

putem e-maila na adresu: opcina_jasenovac@net.hr, tijekom mjeseca prosinca. 



IV. 

Isplata jednokratne novčane potpore-božićnice vršit će se tijekom mjeseca prosinca 2020. 

Godine na tekući račun umirovljenika ili na štednu knjižicu. Isplata božićnice putem 

poštanske uputnice vršit će se isključivo u slučaju da osoba nema otvoren tekući račun. 

V. 

Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona 044/672 001 ili 044/672 005 te putem e-

mail adrese: opcina_jasenovac@net.hr. 

 

                                                                   Općinska načelnica  

                                                           

                                                                     Marija Mačković 
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