
 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

9/09., 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21. ) i članka 22. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje („Službeni  vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 21/14., 23/16., 4/18., 25/18. i 44/20) i članka 2. točke 5. Programa 

socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2022. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 46/21), Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 9. sjednici održanoj 21. ožujka 2022. godine 

donijelo je 

ODLUKU 

o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima s područja Općine Vrpolje u 2022. godini 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos pomoći i uvjeti za ostvarivanje pomoći, način podnošenja 

zahtjeva i način isplate jednokratne novčane pomoći – Uskrsnice za umirovljenike s područja Općine 

Vrpolje povodom blagdana Uskrsa (u daljnjem tekstu: ,,Uskrsnica") sukladno osiguranim 

financijskim sredstvima u Proračunu Općine Vrpolje za 2022. godinu i Programom socijalne skrbi na 

području Općine Vrpolje za 2022. godinu. 

Članak 2. 

Isplata Uskrsnice umirovljenicima s područja Općine Vrpolje isplaćuje se u sljedećim 

iznosima:  

- umirovljenicima s mirovinom do 1.500,00 kuna isplatit će se iznos od 250,00 kuna, 

- umirovljenicima s mirovinom od 1.500,01 - 2.500,00 kuna isplatit će se iznos od 150,00 kuna.  

Članak 3. 

Pravo na isplatu Uskrsnice imaju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Vrpolje koji su 

to pravo stekli do 01. ožujka 2022. godine.  

 Jednokratnu novčanu pomoć ili Uskrsnicu ne mogu ostvariti umirovljenici koji na adresi 

prebivališta ili boravišta imaju nepodmirenih financijskih obveza po bilo kojoj osnovi prema Općini 

Vrpolje. 

Članak 4. 

Isplata Uskrsnice umirovljenicima obavlja se na njihov zahtjev na način da su uz Zahtjev dužni priložiti: 

- presliku važeće osobne iskaznice i OIB (ukoliko nije naveden u osobnoj iskaznici), 

- preslika dokaza o visini isplaćene mirovine za mjesec veljaču 2022.godine (hrvatske i/ili 

inozemne), 

- presliku bankovnog računa,  

- izjavu o zaštiti osobnih podataka.  

 

Članak 5. 

 Jednokratne novčane pomoći isplaćivati će se isključivo na IBAN račune podnositelja zahtjeva, 

odnosno umirovljenika. 

Članak 6. 

Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu Uskrsnice umirovljenicima s područja Općine Vrpolje i 

dostavu potrebne dokumentacije je najkasnije 10 dana prije blagdana Uskrsa, a utvrditi će se u pisanoj 

Obavijesti umirovljenicima koja će biti objavljena na službenoj stranici Općine Vrpolje www.vrpolje.hr. I 

na oglasnim pločama Općine Vrpolje.  

 

 

http://www.vrpolje.hr/


 

 

Članak. 7. 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Općinska načelnica koja će izdati Rješenje o dodjeli 

jednokratne novčane pomoći – Uskrsnice umirovljenicima s područja Općine Vrpolje, a za prikupljanje 

Zahtjeva s potrebnom dokumentacijom zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje.   

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRPOLJE 

               Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                                                  Tomislav Šimundić 

Klasa: 024-03/22-01/01 

Urbroj: 2178-11-01-22-22 

Vrpolje, 21. 03. 2022.g. 
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