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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ –
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) gradonačelnik Grada
Vrgorca, dana 13. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu novčane potpore (Božićnice)
umirovljenicima s područja grada Vrgorca
za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i iznos dodjele novčane potpore (u daljnjem
tekstu: božićnice) umirovljenicima s područja grada Vrgorca za 2020. godinu.
Grad Vrgorac je za dodjelu božićnice umirovljenicima predvidio sredstva u
ukupnom iznosu od 100.000,00 kn na poziciji R0260 - Proračuna Grada Vrgorca za
2020. godinu.
Članak 2.
Pravo na božićnicu mogu ostvariti umirovljenici:
-

Koji imaju prebivalište na području grada Vrgorca, u neprekidnom trajanju od 6
mjeseci zaključno s danom podnošenja zahtjeva,
Koji ostvaruju mirovinska primanja u iznosu do 1.500,00 kn - neovisno o kojoj se
mirovini radi (starosnoj, obiteljskoj, invalidskoj ili braniteljskoj)
(u ukupan iznos mirovinskih primanja ulaze i domaća i strana mirovinska
primanja)
Doplatak za pomoć i njegu, te ostali dodatci ne uračunavaju se u mirovinu.

Članak 3.
Grad Vrgorac će dodijeliti božićnice umirovljenicima s područja grada Vrgorca
koji ostvaruju mirovinska primanja u iznosu do najviše 1.500,00 kuna a u sljedećim
iznosima:
- 0,01- 500,00 kn ______________________1.000,00 kn potpore
- 500,01- 1.000,00 kn____________________500,00 kn potpore
- 1.000,01 – 1.500,00 kn_________________250,00 kn potpore
Članak 4.
Za ostvarivanje prava iz članka 3. ove Odluke potrebno je dostaviti sljedeću
dokumentaciju:
- dokaz o prebivalištu (osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu),
- preslika odreska od mirovine (ne starija od 3 mjeseca),
- potvrdu ili ugovor s poslovnom bankom o tekućem računu,
- izjava – da umirovljenik ostvaruje inozemnu mirovinu i u kojem iznosu.
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Članak 5.
Svim umirovljenicima koji ispune uvjete iz članka 2. Ove Odluke i čije prijave
pristignu u propisanom roku navedenom u Javnom pozivu, isplata božićnice izvršit će se
na dostavljeni račun, a onim umirovljenicima koji nemaju već otvorene račune isplata
sredstava izvršit će se na blagajni Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca prilikom
predaje prijave na Javni poziv, te uz predočenje potrebne dokumentacije.
Članak 6.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provođenje ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Vjesniku“ –
službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa:551-01/20-01/02
Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-1
Vrgorac, 13. listopada 2020.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif
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