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Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( „Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 17. stavak 1. i članka 289. stavak 7.
Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine”, broj: 18/22, 46/22) te članka 30. Statuta općine
Sibinj ( “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine
Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj
10.sjednici održanoj dana 07.10.2022.godine donosi
ODLUKU
O UVJETIMA I NAČINU
PRIZNAVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja.
Članak 2.
Pravo na naknadu za troškove stanovanje Općina Sibinj priznaje korisniku zajamčene minimalne
naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga
smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je
priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.
Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno
sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, pod uvjetima i u iznosu propisanim Zakonom
o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: „Zakon“).
Članak 3.
Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:
1. korisnik je osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje naknadu,
socijalnu uslugu ili drugi oblik pomoći propisan Zakonom i ovom Odlukom,
2. samac je osoba koja živi sama,
3. kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života,
4. beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla
podmiriti troškove stanovanja, a smještena je ili koristi uslugu organiziranog stanovanja u
prihvatilištu ili prenoćištu ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za
stanovanje,
5. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe;
osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihova razvoja i
odrastanja te odgoja i obrazovanja; osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i
odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova
zdravlja odnosno invaliditeta.
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Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski
rod.
Članak 5.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu
naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na
povećanju energetske učinkovitosti zgrade.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja u dijelu najamnine, mogu ostvariti korisnici koji imaju
status najmoprimca.
Status najmoprimca dokazuje se ugovorom o najmu stambenog prostora ovjerenog kod Javnog
bilježnika.
Članak 6.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja Općina Sibinj priznaje u visini od najmanje 30 %
iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.
Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade,
pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.
Članak 7.
Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu.
Uz zahtjev za priznavanje prava, podnositelj zahtjeva koji je ujedno i korisnik zajamčene
minimalne naknade dužan je priložiti slijedeće:
− presliku Rješenja nadležnog tijela o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
− presliku osobne iskaznice,
− potvrdu o prijavljenom boravku (ako su boravak i prebivalište različiti),
− presliku računa/uplatnica za troškove stanovanja,
− presliku Ugovora o najmu stana, ako podnositelj zahtjeva boravi u takvom stanu,
− potvrdu banke o IBAN računu, odnosno vlastoručno potpisanu izjavu o broju IBAN
računa,
− ostala dokumentacija i dokazi po potrebi.
.
O pravu na naknadu iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel kao prvostupanjsko tijelo
korisniku donosi rješenje o priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja.
Protiv prvostupanjskog rješenja dopuštena je žalba.
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O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja koje se odnosi na priznavanje prava na naknadu za
troškove stanovanja odlučuje drugostupanjsko tijelo, nadležni upravni odjel Brodsko-posavske
županije.
Članak 8.
Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je u Jedinstveni upravni odjel donositi do kraja
tekućeg mjeseca, račune ovlaštenih dobavljača za troškove stanovanja koji dospijevaju na naplatu
u tom mjesecu kako bi se utvrdila visina stvarnih troškova i ostvarilo pravo na naknadu za
troškove stanovanja za taj mjesec.
Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne izvršava obveze iz prethodnog stavka neće mu biti
plaćeni troškovi stanovanja za mjesec u kojem nije izvršio svoju obvezu.
Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne izvršava svoju obvezu duže od 3 (tri) mjeseca,
Jedinstveni upravni odjel može ga pozvati da obrazloži propust svojih obveza pa ukoliko se
korisnik ne odazove tom pozivu, Jedinstveni upravni odjel će po službenoj dužnosti, utvrditi
prestanak prava na naknadu za troškove stanovanja.
Iznimno, korisnik naknade za troškove stanovanja kojem je rješenjem priznata naknada za
troškove stanovanja i to za troškove ogrjeva korisnika koji se grije na drva, i korisnik naknade za
troškove stanovanja koji je najmoprimac, nije u obvezi za isto svaki mjesec donositi račune.
Naknada za troškove stanovanja priznaje se u novčanom iznosu, a isplaćuje se mjesečno.
Općina Sibinj može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti podmiriti
izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade odnosno podmiriti račun
izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.
Naknada za troškove slobodno ugovorene najamnine za najmoprimce isplaćuje se temeljem
ovjerenog ugovora o najmu, na račun najmodavca.
Članak 9.
Općina Sibinj u svom proračunu osigurava sredstva za ostvarivanja prava za podmirenje troškova
stanovanja pod uvjetima i na način propisan Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 10.
Dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na
drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.
Općina Sibinj dužna je jednom godišnje do 31. siječnja tekuće godine izvijestiti nadležno
Ministarstvo o ukupnom utrošku sredstava doznačenih za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
prethodne godine.
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Članak 11.
Postupak za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja pokreće se na zahtjev stranke
ili po službenoj dužnosti.
Članovi kućanstva, kada je korisnik zajamčene minimalne naknade kućanstvo, određuju odraslu
osobu koja ih predstavlja u postupku ostvarivanja prava na naknadu za troškove stanovanja.
Kada se postupak za priznavanje prava utvrđenog ovom Odluke pokreće na zahtjev stranke, za
točnost podataka navedenih u zahtjevu za priznavanje prava, podnositelj zahtjeva/korisnik prava,
odgovara materijalno i kazneno.
Pravo koje se temeljem ove Odluke priznaje u novčanom iznosu, priznaje se danom podnošenja
urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, osim ako Zakonom ili ovom
Odlukom nije drugačije određeno.
Članak 12.
Samac ili odrasla osoba koja predstavlja obitelj, odnosno korisnik kojem je priznato pravo na
naknadu za troškove stanovanja, dužan je prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu svaku
promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje iste ili na visinu priznatog iznosa,
najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
Na osnovi obavijesti korisnika ili na osnovi podataka pribavljenih po službenoj dužnosti,
Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje samo ako su se promijenile okolnosti o kojima
ovisi priznavanje prava i visina priznatog iznosa.
Ako korisnik nakon promijenjenih okolnosti i nadalje ispunjava uvjete za korištenje prava u
manjem ili većem iznosu od već priznatog prava, pravo u izmijenjenom iznosu priznaje se s
danom nastanka promijenjenih okolnosti.
Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava, pravo
prestaje s danom nastanka promijenjenih okolnosti, te će Jedinstveni upravni odjel odrediti
visinu, rok i način povrata protupravno stečene koristi.
Članak 13.
Jedinstveni upravni odjel će po potrebi, a najmanje svaki 6 (šest) mjeseci preispitati postojanje
činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o priznanju prava iz članka 7.
ove Odluke.
Jedinstveni upravni odjel donijeti će rješenje o prestanku prava na naknadu za troškove
stanovanja i kada korisnik naknade to zatraži, te kada se utvrdi da korisnik više ne živi na
području Općine Sibinj.
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Kada korisnik naknade umre, pravo na naknadu za troškove stanovanja prestaje i isplata se
obustavlja od dana kada je ta okolnost nastupila bez donošenja posebnog rješenja.
Članak 14.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe
Zakona.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 550-01/22-01/06
URBROJ: 2178-8-01-22-1
Sibinj, 07.listopad 2022.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 400-01/19-01/10
URBROJ: 2178-8-03-22-7
Sibinj, 07. listopada 2022. godine
Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj: 111/18),
odredbi Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni
fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj: 95/19) i članka 45. Statuta općine Sibinj (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“,
broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021) Općinski načelnik općine Sibinj donio je
PROCEDURU
O IZMJENAMA I DOPUNI PROCEDURE
IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
Članak 1.
U Proceduri izdavanja i obračunavanja putnih naloga za službena putovanja („Službene
novine Općine Sibinj“, broj: 5/2019) u članku 4. stavku 2. riječi: „2,00 kn/km“ zamjenjuju se
riječima: „3,00 kn/km“.
Članak 2.
U članku 5. riječi: „2,00kn/km“ zamjenjuju se riječima: „3,00 kn/km“.
Članak 3.
Ova Procedura objavit će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“ i stupa na snagu 01.
studenog 2022. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.
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