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 Na temelju članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni 
glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 3/21.-pročišćeni tekst) i članka 16. 
Pravilnika o vrednovanju prijava programa i projekata za financiranje javnih potreba iz 
Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, dana 12.01.2022. godine, Općinski 
načelnik objavljuje sljedeći 
 
 
 

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 
(za financijske potpore programima i projektima udruga koji se financiranju iz 

Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega) 
 za 2022. godinu  

 
 
 

1. NAMJENA FINANCIJSKIH POTPORA 
 Programi i projekti udruga za čiju se realizaciju osiguravaju sredstva u Proračunu 
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (u daljnjem tekstu: Općina) odnose se na 
programe i projekte udruga od interesa za Općinu. 

 Osim za financiranje programa i projekata udruga, Javni natječaj se objavljuje za 
financiranje, odnosno sufinanciranje: 
– podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga, 
– programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima 
propisane posebnim zakonima, 
– rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja, 
– obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata 
ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora, 
– za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene 
udrugama koje provode programe i projekte. 

  
 Prijave se podnose za projekte – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom 
jednokratne aktivnosti, u koje je uključen manji broj korisnika te koje se provode u 
toku jedne kalendarske godine; te za programe – dugoročne i opsežne aktivnosti, u 



koje je uključen veći broj korisnika te koje se provode kontinuirano kroz duži niz 
godina. 
 U sklopu ovog Javnog natječaja, prijave programa i projekata mogu podnijeti sve 
zainteresirane udruge sa sjedištem na području Općine, odnosno udruge koje imaju 
članove s područja Općine ili interesa za djelovanjem na području iste.  
 
 
2.  UVJETI ZA DODJELU POTPORE 
 Formalni uvjeti Javnog natječaja jesu: 

 -  udruga je upisana u Registar udruga te aktivno i kontinuirano djeluje na 
 području Općine (za udruge), 

- programi i projekti Korisnika financijskih sredstava od osobitog su interesa za 
opće/javno dobro na području Općine, 

- programi i projekti Korisnika financijskih sredstava usmjereni su na stvarne 
potrebe građana Općine, 

- Korisnici financijskih sredstava vode transparentno financijsko poslovanje. 
 
  

3.  NAČIN PRIJAVE PROGRAMA/PROJEKTA 
 Prijave programa/projekta podnose se na propisanim obrascima kojih Prijavitelji 
mogu podignuti u pisarnici Općine ili preuzeti sa web stranica Općine http://tar-
vabriga.hr.  
 Sve je informacije moguće dobiti slanjem upita na e-mail c.radoicovich@tar-
vabriga.hr, pozivom na broj 052/443-120 ili 091 443 0042 
 
 Prijava treba sadržavati: 
1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Podaci o podnositelju prijave 
programa/projekta, 
2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Podaci o programu/projektu (ovisno o tome 
što se prijavljuje), 
3. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Proračuna programa/projekta (ovisno o 
tome što se prijavljuje), 
4.  preslika upisa u odgovarajući registar, 
5.  ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izvješća za razdoblje siječanj-prosinac 2021. 
godine. 

 
 Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA TAR-
VABRIGA-TORRE-ABREGA, ISTARSKA 8, 52465 TAR-TORRE, najkasnije do 
11.02.2022. godine, s naznakom: JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARAJ. 
 
 Prijave pristigle izvan gore navedenog roka i/ili nepotpune prijave neće se 
razmatrati. 
 
 

4.  UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA PRIJAVE 
Obrasci se popunjavaju ručno, odnosno putem računala te šalju u papirnatom i/ili 

elektroničkom obliku. 



Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od 
strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa odnosno projekta te ovjerene 
službenim pečatom organizacije. 

 U slučaju nejasnoća vezanih uz popunjavanje obrazaca prijave, prijavitelji se 
mogu obratiti na kontakt broj: 091 443 0042 ili e-mail: c.radoicovich@tar-vabriga.hr. 
 
 
 
5. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE 

Postupak odlučivanja o odobravanju financijskih potpora putem Javnog natječaja 
provodi se u tri koraka: 

1. provjera ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja, 
2. procjena kvalitete prijava, 
3. donošenje odluke o odobravanju financijske potpore. 

 
Općinski načelnik, na temelju prijedloga Povjerenstva za pripremu i provedbu 

Javnog natječaja razmatra zaprimljene prijedloge te donosi odluku o odobravanju 
ukupnih iznosa sredstava za financijske potpore u svakom programskom području. 

 

6.   OBAVIJEST O REZULTATIMA 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog natječaja, razmotriti će pristigle 

prijedloge najkasnije do 13.03.2022. godine te će po donošenju Odluke Općinskog 
načelnika o odobravanju ukupnih iznosa sredstava za financijske potpore u svakom 
programskom području, istu objaviti na oglasnoj ploči Općine. 

 

7. PRAVO PRIGOVORA 
 Nezadovoljni prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku Općinskog 
načelnika o odobravanju ukupnih iznosa sredstava za financijske potpore.  
 Rok za podnošenje prigovora iz prethodnog stavka je 8 dana od dana donošenja 
Odluke, odnosno od dana objave iste na oglasnoj ploči Općine.  
 Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. 

 Nakon isteka roka za prigovor, Općinski će načelnik sklopiti Ugovor o financijskoj 
potpori za provedbu programa i projekta. 

        

       Općinski načelnik 
       Nivio Stojnić 

 
 
 


