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KLASA: 016-04/14-01/01 
URBROJ: 537-02-03-14-01 

Zagreb, 06. ožujka 2014. 



Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sukladno člancima 9., 13., 46. i 59. Zakona 
o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 
124/11 i 16/12), članku 15. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 55/12) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i 
postupku za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske (KLASA: 011-02/14-03/02, URBROJ: 537-02-03-14-01 od 3. veljače 2014. godine) 

objavljuje 
 

J A V N I  P O Z I V 

za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 
svrhu ostvarenja financijske potpore za 2014. godinu 

 

Cilj javnog poziva je promicanje veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan 
Republike Hrvatske, te očuvanje hrvatskog identiteta, odnosno promicanje hrvatskog jezika, 
kulture, tradicije i jačanje položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.  

1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA 

 
Javni poziv je otvoren za sljedeće kategorije prijavitelja: 
 
1) Neprofitne organizacije izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj (udruge 

građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj 
rad), kao i hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i 
interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, 

2) Fizičke osobe čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan 
Republike Hrvatske, 

3) Ugroženi pojedinci - pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze 
u teškim socijalnim i materijalnim prilikama. 

 
Navedene kategorije mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore u svrhu 
ispunjavanja posebnih potreba i provedbe projekata koji obuhvaćaju sljedeća područja: 
 
a) projekti i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem 

zaštite prava i interesa Hrvata izvan RH, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje RH i 
Hrvata izvan RH 

b) pomoć ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike 
Hrvatske. 

 
 
 
 
 
 



2. VISINA FINANCIJSKIH POTPORA 

 
Najviši iznos financijske potpore koja se dodjeljuje kategorijama prijavitelja iz točke 1. 
podtočke 1) i 2) putem ovog javnog poziva je 250.000,00 kuna po projektu.  
 
O najvišem iznosu financijske potpore koja se dodjeljuje kategoriji prijavitelja iz točke 1. 
podtočke 3) putem ovog javnog poziva odlučivat će Povjerenstvo u svakom pojedinačnom 
slučaju ovisno o težini socijalnih i materijalnih prilika. 
 

3. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE I BODOVNA LISTA 

 

1) Uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore neprofitnim organizacijama i fizičkim osobama: 

a) Uvjeti za dodjelu potpore: 

 doprinos uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike 
Hrvatske  

 doprinos jačanju hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske i razvijanje svih oblika 
suradnje s njima i njih međusobno 

 očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te promicanje ugleda 
Republike Hrvatske u svijetu 

 
b) Kriteriji za dodjelu potpore: 

 Društvena opravdanost i svrsishodnost projekta (potrebe Hrvata izvan RH za 
provođenjem projekta) 

 Projekti koji su od posebnog interesa za opće/javno dobro Hrvata izvan RH 

 Održivost i ekonomičnost projekta (opravdani odnos troškova i pozitivnih učinaka) 

 Uključenost prijavitelja u projekte sufinancirane iz fondova EU, lokalne i/ili regionalne 
samouprave ili nekih drugih izvora 

 Uključivanje mladih, nezaposlenih i osoba s invaliditetom u rad na predloženom projektu 

 Manji projekti za koje nije potrebna znatna financijska potpora, a doprinose ostvarenju 
interesa Hrvata izvan RH 

 
2) Uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog 
naroda izvan Republike Hrvatske: 
 
a) Uvjeti za dodjelu potpore: 

 pripadnost hrvatskom narodu izvan RH 

 nizak mjesečni iznos primanja po svakom članu zajedničkog kućanstva 

 iznimno teške životne okolnosti (npr. nesretan slučaj u obitelji, velika šteta u kućanstvu 
nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode, skupo liječenje teške bolesti i sl.) 

 teži oblik invaliditeta 
 
 
 
 



b) Kriteriji za dodjelu potpore prema dolje navedenoj bodovnoj listi: 
 

Socijalno-materijalno stanje: Bodovi 

- mjesečna primanja po članu kućanstva 
 (potvrda nadležnog tijela o primanjima 
članova   
 kućanstva) 
 

nema primanja - 30 
do 300,00 kn  - 25 

od 301,00 kn do 500,00 kn – 20 
od 501,00 kn do 800,00 kn - 10 

 
- dokumentacija koja potvrđuje iznimno 
teške     
  životne okolnosti   
   
 

 
 

15 

- prijavitelji invalidi 80% i više 
  (dokazuje se dostavom preslike rješenja o  
  stupnju invaliditeta) 

 
15 

 
Prednost u dobivanju potpore imat će pojedinci koji ispunjavaju više od jednog gore 
navedenih kriterija.  
 
Predstojnica Državnog ureda i Povjerenstvo po potrebi mogu odrediti dodatne kriterije i 
zatražiti dostavu dodatne dokumentacije za sve kategorije primatelja potpore. Konačnu 
Odluku o dodjeli financijske potpore donosi predstojnik/ca Državnog ureda. 
 

4.  SADRŽAJ PRIJAVE 

 
Ad 1) Neprofitne organizacije dužne su priložiti sljedeću dokumentaciju: 
 
• Popunjeni Obrazac prijave A 
• Životopis voditelja projekta 
• Potvrda o nekažnjavanju odgovorne osobe u pravnoj osobi (prijavitelja projekta) 
• Popunjeni obrazac proračuna projekta 
• Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija matične države ili neki drugi dokument  
             koji dokazuje da je organizacija neprofitna (izvornik ne stariji od 6 mjeseci) 
• Preslika važećeg statuta, poslovnika ili nekog drugog dokumenta iz kojeg je  
             razvidna osnovna djelatnost organizacije (ukoliko osnovna djelatnost nije vidljiva iz  
             izvatka iz Registra) 
 
Ad 2) Fizičke osobe dužne su priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 
• Popunjeni Obrazac prijave B 
• Životopis fizičke osobe 
• Popunjeni obrazac proračuna projekta 
• Preslika identifikacijske isprave 
• Potvrda o nekažnjavanju fizičke osobe 



Ad 3) Ugroženi pojedinci dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju: 
 

• Popunjeni Obrazac prijave C 
• Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu – preslika jedne od navedenih dokumenata: 

(školska svjedodžba, preslika matične knjige učenika, indeks, prijavni list za upis na 
fakultet, prijavni list za upis semestra, radna knjižica, vojna knjižica, preslika zapisnika 
o prijavi namjere sklapanja braka, prijave činjenice rođenja djeteta, rodni list, 
vjenčani list i sl., ukoliko sadrže podatak o pripadnosti hrvatskom narodu te izvadak iz 
popisa birača iz kojeg je vidljiva pripadnost hrvatskom narodu)  

• Potvrda o prebivalištu izvan Republike Hrvatske 
• Preslika identifikacijske isprave 
• Dokaz o socijalno-materijalnom stanju (izjava o članovima zajedničkog kućanstva i  
             potvrda nadležnog tijela o mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva za  

sve članove kućanstva, dokumentacija koja potvrđuje iznimno teške životne    
okolnosti, preslika rješenja o stupnju invaliditeta i dr.) 

 
Napomena: Pripadajući obrasci iz javnog poziva dostupni su na službenoj internetskoj 
stranici Državnog ureda www.hrvatiizvanrh.hr. 

5. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 

 
Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog poziva na gore navedenoj 
internetskoj stranici Državnog ureda i traje do isteka financijskih sredstava osiguranih za ovu 
namjenu.  

Prijave se dostavljaju isključivo poštom Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske 
na adresu: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb uz naznaku „za Javni poziv“. 
 
Napomena: Zaprimljena dokumentacija na ovaj Javni poziv ne vraća se podnositelju prijave. 
 

6. ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJAVA 

Po primitku prijava na Javni poziv, a nakon obrade istih Povjerenstvo predlaže donošenje 
Odluke o financijskoj potpori. 

Predstojnica Državnog ureda, temeljem prijedloga iz prethodnog stavka, donosi Odluku o 
dodjeli financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske.  

Po objavi Odluke o dodjeli financijske potpore, Državni ured zaključuje s korisnicima 
odobrene potpore ugovore o financijskoj potpori kojima će se regulirati prava i obaveze 
davatelja i korisnika potpore.  

Sredstva dodijeljena socijalno i materijalno ugroženim pojedincima će se uplatiti na temelju 
Odluke o dodjeli financijske potpore. 
 

http://www.hrvatiizvanrh.hr/


7. NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROJEKATA I PRAVO PRIGOVORA 

Odluke o dodjeli financijske potpore, u sklopu ovog Javnog poziva, bit će objavljene na 
službenoj internetskoj stranici Državnog ureda www.hrvatiizvanrh.hr. 

Rok za podnošenje pisanog prigovora je 8 dana od dana objave odluke o dodjeli financijske 
potpore na gore navedenoj internetskoj stranici Državnog ureda. 

8. NADZOR 

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni 
vratiti dodijeljena sredstva, te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili 
sredstva. 

9. ZAKLJUČNE ODREDBE 

Državni ured zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i 
dopune Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama www.hrvatiizvanrh.hr. 
 
Za sve dodatne informacije upit možete poslati na sljedeću adresu elektroničke pošte: 
ekaleb@hrvatiizvanrh.hr ili možete kontaktirati sljedeće brojeve telefona: 01/6444-681, 
01/6444-682.  

 
 PREDSTOJNICA 

Daria Krstičević 
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