
 Na temelju članka 50. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/20.) 

Općinski načelnik Općine Molve donosi 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli božićnica mještanima s područja Općine Molve u 2022. godini 

I. 

 Odobravaju se sredstva za isplatu božićnica za 2022. godinu u iznosu od 200,00 kuna: 

umirovljenicima i djeci koja primaju mirovinu za umrlog branitelja, osobama koje imaju druga primanja 

socijalnog karaktera (opskrbnine, doplatci za pomoć i njegu, minimalna zajamčena naknada), osoba koje 

nemaju nikakva stalna novčana primanja, nezaposlenim osobama s područja Općine Molve te 

predstavnicima vjerskih zajednica u Molvama. 

 Za evidenciju umirovljenika, osoba koje imaju druga primanja i osoba koje nemaju nikakva 

primanja koristit će se Popis korisnika kojima je isplaćena posljednja božićnica, uz novoprijavljene 

umirovljenike Jedinstvenom upravnom odjelu. 

II. 

 Za ostvarivanje prava na isplatu božićnica potrebno je uz presliku osobne iskaznice predočiti i: 

a) Za novo prijavljene umirovljenike: odrezak – potvrdu o visini mirovine za zadnju primljenu 

mirovinu, a za ostala primanja po bilo kakvoj osnovi – Rješenje o ostvarivanju tih primanja 

izdanih od nadležne službe, 

b) Osobe s drugim primanjima socijalnog karaktera (opskrbnine, doplatci za pomoć i njegu, 

zajamčena minimalna naknada – nalog za upis u štednu knjižnicu ili Rješenje o visini mjesečnog 

primanja izdanog od nadležnog tijela, 

c) Osobe koje nemaju nikakva stalna novčana primanja – temeljem potpisane Izjave da nemaju 

stalna primanja po drugoj osnovi i starosnoj dobi od 60 godina žene, a 65 godina muškarci, 

d) Nezaposlene osobe – dokaz o statusu nezaposlene osobe u HZZ-u. 

 

III. 

 

 Predočenje dokumenata novih korisnika iz točke II. od a) do d), vrši se svaki dan od 8,00 – 14,00 

sati, od 14. prosinca do 20. prosinca 2022. godine u prostorijama Općine Molve, Trg kralja Tomislava 

11, Molve. 

IV. 

 

 Božićnice će uručiti ovlaštene osobe od strane Općinskog načelnika Općine Molve u njihovom 

domu, isplatom u gotovini uz potpis primatelja, uplatom na račun primatelja, a nezaposlenim osobama 

prilikom predočenja dokaza o statusu nezaposlene osobe u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Molve. 
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