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Općinsko vijeće Općine Andrijaševci temeljem članka 32. Statuta Općine Andrijaševci 
 ( “Službeni vjesnik” Općine Andrijaševci, br. 213, 2/18 2/20 i 3/21) na svojoj 39. sjednici 
održanoj dana 24.ožujka 2021. godine  d o n o s i 

  
O   D   L   U   K   U  

o dodjeli uskrsnice umirovljenicima 
  
                                                                    Članak 1. 
Općina Andrijaševci će umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Andrijaševci, 
povodom kršćanskog blagdana Uskrsa isplatiti jednokratne novčane naknade (u daljnjem 
tekstu: uskrsnica). 

Članak 2. 
Uskrsnica će se isplatiti umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Andrijaševci čija 
ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) u mjesecu 
prije isplate ove novčane naknade ne prelaze iznos od  3.000,00 kn i to: 

  

                                 
  
  
  
                  
  
  
                               

  
  

  

Iznos mirovinskog primanja Iznos jednokratne novčane naknade 

do 1.000,00 kn 300,00 kn 

od 1.000,01 kn do 2.000,00 kn 200,00 kn 

od 2.000,01 kn do 3.000,00 kn 100,00 kn 



Članak 3. 
Umirovljenicima se smatraju: 

1. korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici 
invalidskih  mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne 
nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom odnosu, 

2. korisnici prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (nacionalne mirovine), 
3. korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora i inozemne 

mirovine. 

Članak 4. 
Umirovljenici iz članka 3. dužni su podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Andrijaševci Zahtjev za dodjelu uskrsnice i uz njega priložiti slijedeću dokumentaciju: 
- preslik osobne iskaznice 
- dokaz o visini mirovine – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

Područna služba Vukovar ili potvrda poslovne banke u kojoj primaju mirovinu, 
- preslik kartice računa s IBAN-om (tekući ili žiro račun). 

 
Prilikom obrade podnesenih Zahtjeva može se od podnositelja zatražiti dodatna 

dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti iz ove Odluke. 

Općina Andrijaševci zadržava pravo provjere dostavljenih podataka. 

Članak 6. 
Pravo na uskrsnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati. 

Članak 7. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
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