Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko
vijeće Općine Sibinj na svojoj 14.sjednici održanoj 19.lipnja 2019.godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju zamolbe podnositeljice Marine Barišić i odobravanju financijske pomoći za
Mjeru 1.1. radi kupljene nekretnine na području općine Sibinj
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se zamolba od podnositeljice Marine Barišić, OIB:
81359539300, Kolodvorska ulica 40, Slobodnica i odobrava joj se isplata financijske pomoći
za Mjeru 1.1. predviđena Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih
obitelji na području Općine Sibinj („Službene novine općine Sibinj“, broj: 5/2018).
Članak 2.
Sredstva financijske pomoći u iznosu 15.000,00 kao mjera 1.1. „Financijska pomoć za
kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine“ isplatiti će se
podnositeljici zamolbe Marini Barišić, OIB: 81359539300, Kolodvorska ulica 40, Slobodnica
(dalje u tekstu: „Podnositeljica zamolbe“) na njezin tekući račun iz Proračuna općine Sibinj
za 2019. godinu, stavka u proračunu Program mjera za mlade obitelji, pozicija proračuna 056,
za kupovinu nekretnine i to k.č. br. 2817 , upisana u zemljišnoknjižni uložak 1062, .k.o.
Slobodnica (u naravi stambeni objekt na adresi: Kolodvorska ulica 40, Slobodnica) na temelju
sklopljenog kupoprodajnog ugovora, ovjerenog kod javnog bilježnika Broj:OV-12560/2018,
od 23.11.2018. godine.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik na zaključivanje Ugovora za dodjelu financijske
pomoći/subvencije (dalje u tekstu „Ugovor“) u ime Općine Sibinj s Podnositeljicom zamolbe,
kao i na provođenje isplate financijskih sredstava proračuna sukladno članku 2. ove Odluke.
Članak 4.
Obvezuje se Podnositeljica zamolbe pridržavati odredbi Programa mjera za poticanje
rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Sibinj („Službene novine
općine Sibinj“, broj: 5/2018) kao i dostaviti instrument osiguranja ugovora u obliku bjanko
zadužnice, propisan istim programom.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim
novinama Općine Sibinj“.
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