UPUTE GRAĐANIMA ZA POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU
POMOĆ

Molimo pročitajte cijeli tekst prije popunjavanja, radi boljeg uvida u tražene
informacije, što će Vam pomoći kod ispunjavanja Zahtjeva.
Odgovorite na sva pitanja u obrascu koja se odnose na Vas ili članove Vašeg
kućanstva, te dostavite sve dokumente koje tražimo.
Ukoliko to ne učinite, nećemo biti u mogućnosti provesti postupak o priznavanju
prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Kriterij za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć je:
- da su podnositelji zahtjeva hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području
Zagrebačke županije i koji to pravo nisu ostvarili u zadnje tri godine.

U prilogu zahtjeva podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti:
1. presliku osobne iskaznice;
2. presliku kartice tekućeg ili žiro računa (u slučaju podmirenja troškova liječenja
dostaviti presliku kartice žiro računa),
3. dokaz o primanjima u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za
svaki mjesec (plaća, mirovina) za sve članove zajedničkog kućanstva.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, odnosno dokaze
potrebne za ostvarivanje prava, i to:
1. u slučaju više sile potvrdu MUP-a o obavljenom očevidu i zaključak ili rješenje o
dodjeli novčane pomoći nadležne jedinice lokalne samouprave,
2. za oboljele potrebno je dostaviti potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o
vrsti bolesti ili nalaz liječnika specijaliste,
3. za branitelje potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu,
4. rješenje kojim je utvrđen postotak invalidnosti za hrvatske ratne vojne i civilne
invalide,
5. drugu dokumentaciju po zahtjevu Županije.

Pri donošenju Zaključka o dodjeli novčane pomoći, osobito radi adaptacije ili sanacije
stambenog prostora, vodit će se računa, na koji način, i u kojem iznosu općina, odnosno grad
i Centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva sudjeluju u
ublažavanju konkretne situacije kod samca ili obitelji.

Ukoliko se odobri jednokratna novčana pomoć, korisnik je dužan dokazati namjensko
korištenje odobrenih sredstava.

