
 
 
 
       REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
     O P Ć I N A   D A V O R       OPĆINSKI  NAČELNIK 
KLASA:402-01/15-01/ URBROJ:2178 /17-01-15-01 Davor, 01. 12. 2015. god.   
 
 Na  temelju  članka  32. Zakona  o  udrugama („Narodne novine“ broj 74/14)  i  članka 46. 
Statuta Općine  Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 i 07/13),  
Načelnik  Općine  Davor,  raspisuje 
 
 
              JAVNI  POZIV 
    za  financiranje  programa  udruga  građana 

   iz  Proračuna  općine  Davor  u  2016. godini 
  
 
               I. 
 
Načelnik  Općine  Davor  raspisuje  Javni  poziv  za  financiranje  programa  udruga  građana  iz  

Proračuna  Općine  Davor  za  2016. godinu. 
Pozivaju  se  udruge  sa  sjedištem  na području  Općine  Davor  da  prijave  svoje  programe  

redovne djelatnosti  i  pojedinačne  projekte  koje  se  odnose na  programe,  akcije  i  manifestacije  od  
interesa  za  Općinu  Davor  koje  će  se  realizirati  tijekom  2016. godine,  a  za  koje  se  očekuje  potpora  
iz  Proračuna  Općine  Davor. 

 
              II. 
 
Iz  Proračuna Općine  Davor  financirat  će  se  projekti  i  programi  udruga  koje  svoj  rad  temelje  

na  potrebama  građana,  prema  načinu  djelovanja  za  opće  dobro,  te koje  ispunjavaju  slijedeće  kriterije: 
      -  da  promiču  vrednote  ustavnog  poretka  Republike  Hrvatske, 

-  da  su  registrirane  temeljem  Zakona  o  udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), 
-  da  je  područje  njihovog djelovanja  na  području  Općine  Davor, 
-  da  aktivno i  kontinuirano djeluje najmanje  šest  (6)  mjeseci  što  je  razvidno  iz  Statuta  udruge, 
-  da  je  uredno  ispunila  obveze  za  prethodno  odobrena  sredstva. 
 
              III. 
 
   
    Javni  poziv  se  raspisuje  za  slijedeća  područja  financiranja  programa  udruga  građana: 
1.  Kultura:  glazbena  djelatnost,  program  očuvanja  tradicije  i  običaja,  program  tradicionalnih  

manifestacija,  knjižna  i  nakladnička  djelatnost, likovna  i  kazališna  djelatnost, 
2. Sport:   natjecanja,  sport  i rekreacija  građana,  rekreacija  osoba  s  invaliditetom,  sport  i  

rekreacija  djece  i  mladeži 
3. Zdravstvo  i  socijalna  skrb:  zaštita  i skrb  o  starijim  osobama,  pomoć  siromašnima,  program  

usmjeren  na  poboljšanje  kvalitete  života  djece  i  mladih,  programi  proizišli  iz  Domovinskog  
rata,  osnaživanje  pomoći  osobama  s  invaliditetom  i  članovima  njihovih  obitelji  i  skrbnika,  
kao  i  drugi  programi  koji  pridonose  kvaliteti  življenja  u  Općini  Davor. 

 
 



        IV. 
 

Kriteriji  za  vrednovanje  su  kontinuirano  i  uspješno  provođenje  programa,  razvojni,  kulturni  i  
edukativni  karakter,  umjetnička  kvaliteta  programa,  suradnja  s  drugim  korisnicima,  ispunjavanje  
potreba  zajednice,  promicanje  općine  Davor  na  županijskog,  državnoj  i  međunarodnoj  razini. 
 
                         V. 
   
 Uz  prijavu  programa  potrebno  je  priložiti  Financijski  plan  i  Plan  rada  za  2016. godinu. 
 Udruge  koje  su  u  2015. godini  koristile  potporu  općine  Davor  dužne  su  uz  prijavu  dostaviti  i  
izvješće  o  namjenski  utrošenim  sredstvima  za  2015. godinu. 
 
 Prijedloge  programa,  pripremljene  u  skladu  sa  sadržajem  ovog  poziva  dostaviti  adresu: Općina  
Davor,  Jedinstveni upravni odjel,  I. Gundulića 35,  35425 Davor. 
 
              VI. 
 
 Rok  za  podnošenje  prijava  je  15. prosinca  2015. godine. 
 
 Ovaj  javni  poziv  objavit  će  se  na  oglasnoj  ploči  Općine  Davor  i  na  službenoj  web-stranici  
Općine  Davor. 
 
 Sve  potrebne  informacije  mogu  se  dobiti  u  Jedinstvenom upravnom odjelu  općine Davor  na  
tel. 035/347-333. 
  
   

 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK: 
 
         Đuro Anđelković, prof. 


