
                                                                                                                                                      

 

Na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ br. 150/11) i 
članka 15. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske („Narodne novine“ br. 55/12) ), a u vezi s člancima 9., 13., 46. i 59. Zakona o 
odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 
124/11 i 16/12), donosim 
  

P R A V I L N I K 
O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA FINANCIRANJE POSEBNIH POTREBA I 

PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu financijske potpore u 
svrhu ispunjavanja posebnih potreba i provedbe projekata sljedećim kategorijama 
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.  
 

Članak 2. 
 
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. 
 

Članak 3. 
 

U Državnom proračunu Republike Hrvatske, u okviru razdjela 032-05 - Državni ured za Hrvate 
izvan Republike Hrvatske, na pozicijama: A862006 (Programi Hrvata izvan Republike 
Hrvatske) i A862021 (Programi Hrvata izvan Republike Hrvatske - Međunarodna razvojna 
suradnja), osigurana su sredstva koja su namijenjena financiranju posebnih potreba i 
projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. 
Iznos financijskih sredstava raspoloživih za tu namjenu, kao i minimalni, odnosno maksimalni 
iznos koji se dodjeljuje putem otvorenog javnog poziva, utvrđuje Povjerenstvo Državnog 



                                                                                                                                                      

 

ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za dodjelu financijske potpore Hrvatima izvan 
Republike Hrvatske, sukladno osiguranim sredstvima. 
 

Članak 4. 
 

Povjerenstvo Državnog ureda Odlukom imenuje predstojnik/ca Državnog ureda. 
Povjerenstvo se sastoji od neparnog broja članova te odlučuje natpolovičnom većinom 
prisutnih članova. Odluke su valjane ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina članova 
Povjerenstva. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 
 
Služba za provedbu natječaja i praćenje projekata priprema materijale i prijedloge za dodjelu 
financijskih potpora kategorijama prijavitelja iz članka 1. za sjednice Povjerenstva, te 
temeljem zapisnika Povjerenstva izrađuje prijedloge odluka i ugovora o dodjeli financijskih 
potpora. 
 
II. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE 
 

Članak 5. 

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.  
 
Predstojnik/ca 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. 
 
III. SADRŽAJ PRIJAVE 
 

Članak 6. 
 

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.) 
 
IV. NAČIN PRIJAVE I POSTUPAK PROCJENE PRIJAVA 
 

Članak 7. 

Prijave na javni poziv  za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate 
izvan Republike Hrvatske dostavljaju se poštom Državnom uredu za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske. Nakon što Služba za provedbu natječaja i praćenje projekata obradi pristigle 
prijave prema kriterijima navedenima u javnom pozivu Povjerenstvo Državnog ureda će 
predložiti donošenje odluke o dodjeli financijske potpore. 

Predstojnik/ca Državnog ureda, sukladno prijedlogu Povjerenstva i raspoloživim sredstvima, 
donosi Odluku o dodjeli financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Odluke o dodjeli financijske potpore, u sklopu Javnog poziva, objavljuju se na službenoj 
internetskoj stranici Državnog ureda www.hrvatiizvanrh.hr. 

Članak 8. 
 

Po objavi Odluke o dodjeli financijske potpore, Državni ured zaključuje s pravnim i fizičkim 
osobama ugovore o financijskoj potpori kojima će se regulirati prava i obaveze davatelja i 
korisnika potpore.  
Socijalno i materijalno ugroženim kategorijama dodijeljena sredstva će se uplatiti na temelju 
Odluke o dodjeli financijske potpore. 
 
 
 
 

http://www.hrvatiizvanrh.hr/


                                                                                                                                                      

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 9. 
 
Tijekom postupka odlučivanja o odabiru i procjeni prijavljenih projekata članovi/ice 
Povjerenstva ne smiju informirati javnost ili podnositelje prijava i/ili treće osobe o sadržaju 
sjednica, ocjenama i iznosima koji su dodijeljeni prijaviteljima iz članka 1. ovog Pravilnika, 
kao niti iznositi druge podatke. 
 

Članak 10. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.  
 
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za financiranje 
projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske od 9. listopada 2013. godine (KLASA: 011-02/13-
03/05, URBROJ: 537-02-13-01). 
 

 
PREDSTOJNICA 

 
Daria Krstičević 

 
 
KLASA: 011-02/14-03/02      
URBROJ: 537-02-03-14-01 
Zagreb, 3. veljače 2014.  


