
Prijava na Javni poziv podnosi se u Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Velika Kopanica u pisanom 
obliku na obrascu prijave koji će biti sastavni dio 
javnog poziva.

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, 
odnosno do utroška planiranih sredstava za 
proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

Odluku o dodjeli sredstava donosi općinski načelnik.     

Članak 7.

         Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene 
dopuštenosti iz stavka 6. prethodnog članka, 
općinski načelnik dodjeljuje potporu male 
vrijednosti. U slučaju da po isplati potpore Općina 
Velika Kopanica utvrdi da korisnik potpore ne 
ispunjava utvrđene uvjete, korisnik potpore dužan je 
cjelokupan iznos potpore zajedno s pripadajućom 
kamatom vratiti u proračun općine Velika Kopanica.

 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u ''Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije'', a objavit će se i na internet stranicama 
općine Velika Kopanica www.velikakopanica.hr.
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4.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 26. sjednici 
održanoj dana 30. siječnja 2020. godine, donosi

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o isplati 
naknade roditeljima nakon 

rođenja djeteta 

Članak 1.

 U Odluci o isplati naknade roditeljima nakon 
rođenja djeteta („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 1/18) mijenja se članak 3., 
koji sada glasi:
„Visina naknade iz članka 1. ove Odluke iznosi:
 za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 

3.000,00 kn;
 za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 

5.000,00 kn; 
 za treće i svako sljedeće dijete roditelja 

podnositelja zahtjeva 7.000,00kn.“ 

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.
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