
 
 

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) te 
sukladno člancima 47., 48., 50. i 52. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan 
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12) i Odluci predstojnice Državnog ureda za 
Hrvate izvan Republike Hrvatske o raspodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga i 
zajednica hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi za 2014. godinu (Klasa:011-
02/14-04/01, Ur.broj:537-03-01/02-14-31, od 20. lipnja 2014. )  

raspisuje 
 

J A V N I  N A T J E Č A J 

za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi  
i Republici Južnoj Africi u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2014. godinu 

1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA 

 
Neprofitne organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije 
koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad) mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore u 
svrhu provedbe prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i 
javnih potreba Hrvata u iseljeništvu kao što su: 
 

 potpora društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem 
razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine 

 potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na 
hrvatskom jeziku. 

Napomena: Iz ovih sredstava nije predviđeno financiranje programa i projekata prijavljenih od 
organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci. 

2. UVJETI ZA PRIJAVU 

Na ovaj Natječaj se mogu prijaviti sve neprofitne organizacije hrvatskog iseljeništva koje udovoljavaju 
sljedećim uvjetima: 

 registrirane su i posjeduju uredno prijavljen dokument iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost 
organizacije (statut, poslovnik ili neki drugi dokument)   

 programi i projekti koje provode od posebnog su interesa za opće/javno dobro te usmjereni na 
stvarne potrebe Hrvata u iseljeništvu 

 imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata; 

 vode transparentno financijsko poslovanje. 

3.  SADRŽAJ PRIJAVE 

Sve zainteresirane neprofitne organizacije hrvatskog iseljeništva dužne su svoje programe/projekte 
prijaviti na propisanim obrascima isključivo na hrvatskom jeziku uz detaljan opis programa/projekta za 
dobivanje financijske potpore iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu. 
Prijava mora sadržavati: 
• Opisni obrazac (izvornik) 
• Obrazac proračuna (izvornik) 
• Životopis voditelja/ice programa/projekta (izvornik) 



• Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija matične države ili neki drugi dokument koji  
           dokazuje da je organizacija neprofitna (izvornik ne stariji od 6 mjeseci) 
• Preslika financijskog izvješća o poslovanju organizacije u 2013. godini  
• Preslika važećeg statuta, poslovnika ili nekog drugog dokumenta iz kojeg je  
            razvidna osnovna djelatnost organizacije (ukoliko osnovna djelatnost nije vidljiva iz  
            izvatka iz Registra) 

4. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 

Prijave se dostavljaju poštom nadležnom diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u Južnoj 
Americi (Veleposlanstvu RH u Republici Argentini, Veleposlanstvu RH u Republici Brazil ili 
Veleposlanstvu RH u Republici Čile), odnosno Veleposlanstvu RH u Republici Južnoj Africi. 

 
Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Natječaja na službenim internetskim 
stranicama nadležnog veleposlanstva RH i traje zaključno mjesec dana od dana objave. 

5. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI 

Nadležno Veleposlanstvo RH neće razmatrati prijavu: 

 koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava  

 koja nije potpuna ili sadrži odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Natječajem i dokumentacijom 
za prijavu 

 koja nije napisana na propisanim natječajnim obrascima te je podnesena na drugi način, suprotno 
uvjetima ovog Natječaja 

 ako obrasci za prijavu nisu napisani na hrvatskom jeziku i u cijelosti popunjeni. 

6. ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJAVA 

Povjerenstava pri veleposlanstvima RH razmotrit će pristigle prijave prema kriterijima navedenim u 
točki 2. Javnog natječaja. Zapisnike s prijedlozima o raspodjeli financijskih sredstava dostavit će 
Državnom uredu, na temelju kojih će Povjerenstvo Državnog ureda izraditi prijedlog slijedom kojeg će 
Odluku o dodjeli financijskih sredstava donijeti predstojnica Državnog ureda. 

7. ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA/PROJEKATA 

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima/programima u sklopu natječaja bit će objavljena 
na internetskim stranicama Državnog ureda za Hrvate izvan RH i nadležnog Veleposlanstva 
Republike Hrvatske u inozemstvu. 
 
 
 
KLASA:011-02/14-04/01 
URBROJ:537-02-03-14-33  
 
Zagreb, 20. lipnja 2014. 
 
 
 


