
Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19) i 

članka 46. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinski 

načelnik Općine Tučepi dana 03. prosinca 2019. godine raspisuje  

 

 

JAVNI POZIV 

za financiranje programa udruga građana 

iz Proračuna Općine Tučepi u 2020. godini 

 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Tučepi raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga 

građana iz Proračuna Općine Tučepi za 2020. godinu.  

Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine Tučepi da prijave svoje programe 

redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i 

manifestacije od interesa za Općinu Tučepi koje će se realizirati tijekom 2020. godine, a za 

koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Tučepi. 

 

I. UVJETI PRIJAVE  

 

Članak 2. 

Iz Proračuna Općine Tučepi financirat će se projekti i programi udruga koje svoj rad temelje 

na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, te koje ispunjavaju sljedeće 

kriterije:  

• promiču vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, 

• registrirane su temeljem Zakona o udrugama (,,Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 

98/19) na području Općine Tučepi (podružnica ili neki drugi ustrojstveni oblik) ili 

djeluju na području Općine Tučepi, 

• aktivno i kontinuirano djeluje najmanje jednu (l) godinu, što treba biti razvidno iz 

Statuta udruge i realiziranih programa, 

• program udruge osmišljen je na način da omogućuje kontrolu i nadzor nad 

provođenjem aktivnosti i potrošnjom odobrenih sredstava, 

• udruga je uredno ispunila obveze za prethodno odobrena sredstva.  

 

II. PODRUČJE FINANCIRANJA  

 

Članak 3. 

Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:  

 

1. Kultura: 

a. likovna djelatnost,  

b. glazbena djelatnost,  

c. glazbeno - scenska i plesna djelatnost,  

d. kazališna djelatnost,  

e. filmska i video djelatnost,  

f. knjižna i nakladnička djelatnost,  

g. nova medijska kultura,  

h. znanstveno - istračivačka djelatnost,  

i. program očuvanja tradicije i običaja,  

j. program tradicionalnih manifestacija;  



2. Tehnička kultura, 

3. Sport: 

a. natjecanja,  

b. sport i rekreacija građana,  

c. rekreacija osoba s invaliditetom,  

d. sport i rekreacija djece i mladeži;  

4. Sustav zaštite i spašavanja, 

5. Zdravstvo i socijalna skrb:  

• osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te njihovo aktivno 

sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprjeđenje znanja i vještina osoba s 

invaliditetom, članova njihovih obitelji i skrbnika, 

• zaštita i skrb o starijim osobama te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa starijim 

osobama, 

• pomoć siromašnima, 

• širenje i razvoj volonterstva, solidamosti i humanitamog djelovanja za ranjive 

skupine, 

• unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja te unapređenje znanja i vještina za 

rad s tim osobama, 

• unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji, 

• unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike, 

• unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju te 

unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama, 

• program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih, 

• programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;  

6. drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja stanovnika Općine Tučepi.  

 

Članak 4. 

Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su: kontinuirano i uspješno 

provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa, 

suradnja s drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice, 

promicanje Tučepi na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.  

 

III. NAČIN PRIJAVE  

 

Članak 5. 

Prijavnice se mogu preuzeti na Internet stranici Općine Tučepi: www.tucepi.hr.  

Uz prijavnicu je potrebno priložiti Financijski plan te Plan rada za 2020. godinu. 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi ili 

na broj telefona 623-595. 

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom 

obrascu prijavnice, neće biti razmatrane.  

 

Članak 6. 

Udruge koje se prijavljuju prvi put, uz popunjenu prijavu, obvezne su priložiti presliku 

Rješenja o registraciji udruge, sa svim izmjenama i dopunama, te Izvadak iz registra udruga.  

 

 

 

 

 

http://www.tucepi.hr/


IV. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE  

 

Članak 7. 

Rok za podnošenje prijava je do 13. prosinca 2019.godine.  

 

Članak 8. 

Sve udruge koje se prijave na natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira programa po 

stupanju na snagu Proračuna Općine Tučepi za 2020. godinu. Prihvaćeni programi bit će 

sufinancirani prema mogućnostima Proračuna Općine Tučepi u 2020. godini.  

 

Članak 9. 

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, treba dostaviti na 

adresu: Općina Tučepi,  Jedinstveni upravni odjel, Kraj 39a, 21325 Tučepi.  

 

Članak 10. 

Ovaj javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Tučepi te na službenoj web-stranici 

Općine Tučepi.  

 

 

Klasa: 022-05/19-01/387 

Ur.broj: 2147/06-02-19-0l      

 

Tučepi, 03. prosinca 2019. godine 

 

   

 

          OPĆINA TUČEPI 

           Općinski načelnik 

 

               Ante Čobrnić  

 

 

 

   


