
  
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

 DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11 i 
12/13), članaka 9., 13., 35., 46. i 53. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan 
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12) i Pravilnika o uvjetima i 
postupku za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa 
i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava državnog 
proračuna Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/14-03/03, URBROJ: 537-02-03-14-01 od 29. 
travnja 2014. godine), a u vezi s odredbom članka 15. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu 
Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 55/12), Državni 
ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 

raspisuje 
 

J A V N I  N A T J E Č A J 

za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i 
projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava državnog 

proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 
 

Jedan od strateških interesa Republike Hrvatske propisan Zakonom o odnosima Republike 
Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12, dalje 
u tekstu: Zakon) jest povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku, te 
očuvanje njihove pune jednakopravnosti. Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je 
u tu svrhu 2012. i 2013. godine proveo Natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, 
znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u 
Bosni i Hercegovini te je javni Natječaj za 2014. nastavak pružanja potpore Hrvatima u Bosni i 
Hercegovini. 
 
Za potrebe financiranja kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i 
projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu osigurana su 
sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu u razdjelu 032 05 
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u iznosu od 20.000.000,00 kn. 
 
1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE 
 
Registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti prijave za 
dobivanje financijske potpore za provedbu prioritetnih programa i projekata koji 
nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u Bosni i Hercegovini 
kao što su: 
 

 izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture, te zaštita i obnova spomenika kulture, 

kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama 



 potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje 

 nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i 

narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne 

vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja 

 izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do 

sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku 

 izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, 

zaštitu i očuvanje zdravlja  

 infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi 

povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini 

 
Prednost u dobivanju financijske potpore imat će veći projekti koji će proizvoditi dugoročnije 
učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se 
provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične 
suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica. 
 
Iz ovih sredstava nije predviđeno financiranje: 
 

 programa i projekata čija je jedina svrha korist članica/članova udruge/zaposlenika 

pravne osobe 

 aktivnosti čiji su korisnici isključivo članovi udruge/zaposlenici pravne osobe 

 programa i projekata prijavljenih od pravnih osoba ovisnih o bilo kojem političkom 

usmjerenju ili stranci 

 programa i projekata koji se odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, 

okrugle stolove, seminare, proslave obljetnica i sl.  

 programa i projekata koji imaju tržišno usmjerenje. 

 
2. UVJETI PRIJAVE  
 
Za ostvarivanje prava na financijsku potporu zainteresirane pravne osobe moraju ispunjavati 
sljedeće uvjete: 
 

 registrirane su i djeluju najmanje 2 godine u Bosni i Hercegovini, zaključno s danom 

objave Natječaja, u prioritetnim područjima aktivnosti raspisanih Natječajem te 

posjeduju uredno prijavljen dokument iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost pravne 

osobe (rješenje o registraciji, statut, pravilnik, poslovnik ili neki drugi dokument) 

 protiv odgovorne osobe i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak (potvrda od 

nadležnog tijela) 

 programi i projekti koje provode od posebnog su interesa za opće/javno dobro i 

usmjereni na stvarne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini  

 imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i 

projekata 



 vode transparentno financijsko poslovanje. 

 
2A. NAPOMENE 
 

Ista pravna osoba (prijavitelj) može poslati samo jednu prijavu na natječaj.  
 
3. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA 
 
Sve zainteresirane pravne osobe dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim 
obrascima uz detaljan opis programa/projekta. 
Prijava mora sadržavati: 
 

 Prijavni obrazac (u privitku) 

 Obrazac proračuna (u privitku) 

 Obrazac životopisa - Europass voditelja/ice programa/projekta s datumom i potpisom      

(u privitku) 

 Ovjerenu presliku rješenja o registraciji, statut, pravilnik, poslovnik ili neki drugi 

dokument iz kojeg je razvidno da je pravna osoba registrirana i djeluje najmanje 2 godine 

od dana registracije, zaključno s danom objave Natječaja, u prioritetnim područjima 

aktivnosti raspisanih Natječajem 

 Potvrdu nadležnog tijela (ne starija od 6 mjeseci zaključno s danom objave Natječaja) da 

se protiv odgovorne osobe i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak 

 Ovjerenu presliku financijskog izvješća o poslovanju pravne osobe u 2013. godini. 

 
NAPOMENA: 
Ukoliko se program/projekt provodi u partnerstvu, prijava mora sadržavati obrazac izjave o 
partnerstvu (1 neobavezni dokument u privitku). 
 
Ukoliko program/projekt financijski podupire lokalna zajednica, prijavitelj mora priložiti 
dokaz o financijskog potpori od strane lokalne zajednice. (1 neobavezni dokument). 
 
4. NAČIN PRIJAVE 
 
Prijavu programa i projekta na prijavnom obrascu s traženom projektnom dokumentacijom 
potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, s napomenom "za 
Javni natječaj".  
 
Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na internetskoj stranici Državnog ureda za 
Hrvate izvan Republike Hrvatske www.hrvatiizvanrh.hr. 
 
 
 
 
 

http://www.hrvatiizvanrh.hr/


5. ROK PODNOŠENJA PRIJAVA 
 
Rok za podnošenje prijava programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava državnog 
proračuna RH za 2014. godinu, sukladno uvjetima ovog Natječaja, je 30 dana od dana objave 
Natječaja, zaključno s 9. lipnja 2014. godine.  
 
Za dodatne informacije možete se javiti na brojeve telefona: +385 1 6444 692, 6444 681 
radnim danom od 10.00 do 14.00 sati te na e-mail adresu: 
hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr 
 
6. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI 
 

 dostavljene nakon roka za podnošenje prijava 

 nepotpune ili sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s natječajem i 

dokumentacijom za prijavu 

 nisu napisane na propisanim obrascima za natječaj te su podnesene na drugi način, 

suprotno uvjetima ovog Natječaja. 

7. NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA I PROJEKATA 

Povjerenstvo će razmotriti pristigle prijave i Vladi Republike Hrvatske dati prijedlog odluke za 
financijske potpore.  

Vlada Republike Hrvatske će na temelju prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o raspodjeli 
sredstava za prihvaćene programe i projekte. 

Odluka će biti objavljena u „Narodnim novinama“  te na internetskoj stranici Državnog ureda 
za Hrvate izvan Republike Hrvatske www.hrvatiizvanrh.hr. 
 
Po objavi Odluke o dodjeli sredstava, pravne osobe dužne su potpisati ugovor o financijskoj 
potpori za provedbu programa/projekata kojima će se regulirati prava i obaveze davatelja i 
korisnika potpore.  
 
 
KLASA: 016-04/14-02/01 
URBROJ: 537-02-03-14-03 
Zagreb, 7. svibnja 2014. 
 
 
Prilozi: 
PRIJAVNI OBRAZAC (WORD FORMAT) 
OBRAZAC PRORAČUNA (EXCEL FORMAT) 
OBRAZAC ŽIVOTOPISA - EUROPASS (WORD FORMAT)  
OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU (WORD FORMAT) 
 

mailto:hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr
http://www.hrvatiizvanrh.hr/

