
Na temelju članka 30. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje"  
broj 01/18 i 02/19), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Štefanje na 
svojoj sjednici održanoj 13. prosinca 2019. g. donosi 
 
 

O D L U K U 
 o isplati jednokratne potpore za umirovljenike s nižim prihodima s područja                     

Općine Štefanje u 2020. godini 
             
 

Članak 1. 
 
 Općinsko vijeće općine Štefanje donosi Odluku o isplati jednokratne potpore za 
umirovljenike s nižim prihodima s područja Općine Štefanje u 2020. godini sa prebivalištem 
na području općine Štefanje.  
 Potpora će se isplatiti jednokratno, a iznos jednokratne potpore po umirovljeniku 
rangiran je prema visini mirovine i to:  
 

1. od         0,00 do 1.000,00 kuna – 500,00 kuna potpore 
2. od  1.000,01 do 1.800,00 kuna – 300,00 kuna potpore. 

 
Članak 2. 

 
 Sredstva su osigurana u Proračunu općine Štefanje za 2020. godinu na kontu: 37212 
pozicija 272 - pomoć obiteljima i kućanstvima (umirovljenici).  
 

Članak 3. 
 

 Zahtjev za ostvarivanje prava o isplati jednokratne potpore za sve umirovljenike s 
nižim prihodima podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje najkasnije do                   
15. prosinca 2020. godine.  
 

Članak 4. 
 

 Zahtjevi podneseni do zadnjeg dana u tekućem mjesecu isplaćuju se najkasnije do 
10. dana u slijedećem mjesecu, a zahtjevi podneseni do 15. prosinca 2020. godine isplatiti 
će se do 31. prosinca 2020. godine. 
 

Članak 5.  
 

Uz zahtjev podnositelj mora priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o 
prebivalištu, presliku žiro ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva i presliku odreska od 
isplate mirovine (ne stariji od tri mjeseca). Podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve 
obveze prema Općini Štefanje.  
 Jedinstveni upravni odjel samostalno može zahtijevati i druge dokaze u svezi 
ostvarivanja prava u smislu ove Odluke. 
 

Članak 6. 
 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provođenje odluke iz članka 1., 
a po nalogu općinskog načelnika. 
  

Članak 6. 
  

 Ova odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Općine Štefanje", a stupa na snagu 
01. siječnja 2020. godine. 
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KLASA:  402-01/19-01/37                   PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-19-1                          Ivan Bilek  
U Štefanju, 13. prosinca 2019. 


