
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 
30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13) 
Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 4.sjednici održanoj  17.studenog 2017.godine, 
donijelo je 

ODLUKU O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI 

Članak 1. 
Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik materijalne pomoći samcu ili obitelji 

koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli 
utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su 
školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, zadovoljenje osnovnih 
materijalnih potreba poput nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, neophodne odjeće, 
obuće, plaćanje računa el. energije, vode ili drugih troškova. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, ne može ostvariti obitelj umrlog 
ili njegova rodbina, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za 
socijalnu skrb ili iz drugih izvora te ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće 
vrijednosti i ako je za života sklopio neki od nasljedno-pravnih ugovora (ugovor o 
doživotnom uzdržavanju, ugovor o darovanju ili slično). 

 
Članak 2. 

U postupku priznavanja jednokratne novčane pomoći korisnik je dužan podnijeti 
zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć u općini Sibinj i pribaviti dokaz o opravdanosti svoje 
potrebe radi koje podnosi zahtjev. 
 

Članak 3. 
O visini jednokratne novčane pomoći svojom Odlukom odlučuje općinski načelnik u 

pravilu do iznosa od 5.000,00 kuna godišnje po korisniku (samcu ili obitelji). 
Iznimno, općinski načelnik može svojom Odlukom korisniku odobriti iznos 

jednokratne novčane pomoći i veći od iznosa iz stavka 1. ovog članka, ukoliko je potrebna 
veća materijalna pomoć, sukladno ovlastima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i Statutom općine Sibinj. 

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način 
da se djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je 
izvršila uslugu za korisnika. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 
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