
Temeljem članka 48. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 

10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 04/18. – pročišćeni tekst i 6/21.) i članka 8. Poslovnika 

gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.) 

Gradonačelnik Grada Preloga dana _______ 2021. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

O DODJELI JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI 

 

I Odobrava se dodjela jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od 200,00 kuna 

umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos minimalne mirovine kao i osobama starijim od 

70 godina bez redovitih prihoda u skladu s uvjetima određenim u Odluci o socijalnoj skrbi 

Grada Preloga. 

 

II  Odobrava se dodjela jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od 300,00 kuna 

osobama koje primaju pomoć za uzdržavanje, nezaposlenim osobama te jednočlanim 

domaćinstvima u skladu s uvjetima određenim u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Preloga. 

 

III  Odobrava se dodjela jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od 300,00 kuna 

osobama sa invaliditetom u skladu s uvjetima određenim u Odluci o socijalnoj skrbi Grada 

Preloga. 

 

IV Odobrava se dodjela jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od 800,00 kuna  

mnogočlanim obiteljima slabijeg materijalnog statusa u skladu s uvjetima određenim u 

Odluci o socijalnoj skrbi Grada Preloga. 

 

V Popis osoba koje ostvaruju pravo na dodjelu jednokratnih novčanih pomoći nalazi se 

u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

 

KLASA:                                                             GRADONAČELNIK:                                                                                        

URBROJ: 

Prelog, __. prosinca 2021. godine                                                    Ljubomir Kolarek, dr.med.vet. 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 

U skladu sa uvjetima određenim u Socijalnom planu Grada Preloga za 2021. godinu 

dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana. 

Pomoć je namijenjena umirovljenicima i starijim osobama od 70 godina, osobama koje 

primaju pomoć za uzdržavanje, nezaposlenim osobama, jednočlanim domaćinstvima, 

osobama s invaliditetom te mnogočlanim obiteljima slabijeg materijalnog statusa. 

Popis osoba je predložen na temelju ažuriranog prošlogodišnjeg popisa osoba kojima je 

dodijeljena jednokratna pomoć. 

Planirani iznos pomoći umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos minimalne mirovine 

kao i osobama starijim od 70 godina bez redovitih prihoda iznosi ukupno 18.000,00 kuna i to 

za 90 osoba. Ukupan iznos za osobe koje primaju pomoć za uzdržavanje, nezaposlene osobe 

te jednočlana domaćinstva iznosi 16.200,00 kuna za 54 osobe. Osobama sa invaliditetom 

planirani iznos pomoći iznosi ukupno 4.800,00 kuna za 16 osoba. Jednokratna novčana 

pomoći za mnogočlane obitelji slabijeg materijalnog statusa iznosi ukupno 5.600,00 kuna za 

7 obitelji. 

Ukupan iznos dodijeljenih pomoći iznosi 44.600,00 kuna za ukupno 167 osoba, primatelja 

jednokratnih novčanih pomoći.      

 

Slijedom navedenog, predlaže se prihvaćanje ovog prijedloga Odluke o dodjeli jednokratnih 

novčanih pomoći. 

 

                                                                                            PROČELNICA: 

                                                                                            Miljenka Radović, mag. iur. 

 

    
  
 

 

 


