REPUBLIKA HRVATSKA
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Središnji 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“
broj 124/11 i 16/12), članku 15. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za
Hrvate izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 02/17) te na temelju Pravilnika 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) i Izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku za financiranje
posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/1403/02, URBROJ: 537-02-03-14-02 od 10. veljače 2014. godine),
raspisuje
JAVNI POZIV
za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u
svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu
Ciljevi javnog poziva su promicanje veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan
Republike Hrvatske, očuvanje hrvatskog identiteta i promicanje hrvatskog jezika, kulture i tradicije
te jačanje položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim
pojedincima – pripadnicima 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 s prebivalištem 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 Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja svih oblika
suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske
b) pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike
Hrvatske.

2. VISINA FINANCIJSKIH POTPORA
Najviši iznos financijske potpore koja se dodjeljuje svim kategorijama prijavitelja iznosi najviše do
80.000,00 kuna po zahtjevu.

3. UVJETI ZA DODJELU POTPORE
1) Uvjeti za dodjelu potpore neprofitnim organizacijama i fizičkim osobama:
 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
2) Uvjeti za dodjelu potpore ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan
Republike Hrvatske:
 pripadnost hrvatskom narodu
 prebivalište izvan Republike Hrvatske
 nizak mjesečni iznos primanja po svakom članu zajedničkog kućanstva
 iznimno teške trenutačne životne okolnosti (nesretan slučaj u obitelji, velika šteta u
kućanstvu nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode, skupo liječenje teške bolesti
prijavitelja, njegove djece ili supružnika i slično)
 teži oblik invaliditeta prijavitelja, njegove djece ili supružnika/ce
Državni tajnik Središnjeg državnog ureda i Povjerenstvo po potrebi mogu zatražiti dostavu
dodatne dokumentacije za sve kategorije primatelja potpore. Konačnu Odluku o dodjeli
financijske potpore donosi državni tajnik Središnjeg državnog ureda.
4. SADRŽAJ PRIJAVE
1) Neprofitne organizacije dužne su priložiti sljedeću dokumentaciju:
 popunjen Prijavni obrazac A
 životopis voditelja projekta
 potvrda o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje (izvornik ne stariji od 6 mjeseci ili
njegova ovjerena preslika)
 popunjeni obrazac proračuna projekta
 izvadak iz Registra neprofitnih organizacija matične države ili neki drugi dokument
(rješenje) koji dokazuje da je organizacija registrirana i neprofitna (ne stariji od 6 mjeseci)
 preslika važećeg ovjerenog statuta (s potpisom i pečatom), poslovnika ili nekog drugog
dokumenta iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost organizacije
 preslika ugovora o žiro računu za prijavitelje iz Republike Hrvatske, odnosno deviznom
računu za prijavitelje izvan Republike Hrvatske ili potvrda banke s bankovnim podacima
(IBAN i SWIFT)
2) Fizičke osobe dužne su priložiti sljedeću dokumentaciju:
 popunjen Prijavni obrazac B
 životopis fizičke osobe
 popunjeni obrazac proračuna projekta
 preslika važeće identifikacijske isprave
 potvrda o nekažnjavanju fizičke osobe (izvornik ne stariji od 6 mjeseci ili njegova ovjerena
preslika)
 preslika ugovora o žiro računu za prijavitelje iz Republike Hrvatske, odnosno deviznom
računu za prijavitelje izvan Republike Hrvatske ili potvrda banke s bankovnim podacima
(IBAN i SWIFT)
3) Ugroženi pojedinci dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
 popunjen Prijavni obrazac C
 dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu: preslika jednog od sljedećih dokumenata ako je iz
njih vidljiva pripadnost hrvatskom narodu: rodni list, vjenčani list, izvadak iz popisa birača,






školska svjedodžba, preslika matične knjige učenika, indeks, prijavni list za upis na
fakultet, radna knjižica, vojna knjižica, preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja
braka, prijave činjenice rođenja djeteta ili neki drugi dokument ili javnu ispravu koji sadrže
podatak o pripadnosti hrvatskom narodu - Napomena: domovnica, putovnica i
hrvatska osobna iskaznica nisu dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu, već su
dokaz o hrvatskom državljanstvu.
preslika važeće identifikacijske isprave (sve stranice) iz koje je razvidno prebivalište
izvan Republike Hrvatske
dokaz o socijalno-materijalnom stanju: izjava prijavitelja o članovima zajedničkog
kućanstva ovjerena od nadležnog tijela (npr. općina, Centar za socijalnu skrb i slično),
dokaz o primanjima prijavitelja i članova njegove obitelji (uvjerenje nadležne Porezne
uprave o primanjima, dokaz o plaći, mirovini, stalnoj novčanoj pomoći, naknadi sa Zavoda
za zapošljavanje, drugim primanjima), dokaz o nezaposlenosti prijavitelja i članova
njegove obitelji, dokaz o školovanju djece, liječnička dokumentacija, smrtni list, zapisnik
nadležnog tijela o događaju, preslika rješenja o stupnju invaliditeta, i sl.
preslika ugovora o deviznom računu ili potvrda banke s bankovnim podacima (IBAN i
SWIFT)

Napomena: Prijavni obrasci A, B i C dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Središnjeg
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
mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda i traje zaključno do 17. ožujka 2017. godine.
Prijave se dostavljaju isključivo poštom, Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike
Hrvatske na adresu: Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb uz naznaku „za Javni poziv“.
Zaprimljena dokumentacija na ovaj Javni poziv ne vraća se podnositelju prijave. Nepotpune
prijave i prijave zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.
6. ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJAVA
Po primitku prijava na Javni poziv, a nakon obrade istih, Povjerenstvo Središnjeg državnog ureda
predlaže državnom tajniku donošenje Odluke o financijskoj potpori.
Državni tajnik Središnjeg državnog ureda, temeljem prijedloga Povjerenstva, donosi Odluku o
dodjeli financijske potpore iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Po objavi Odluke o dodjeli financijske potpore, Središnji državni ured zaključuje s pravnim i
fizičkim osobama ugovore o financijskoj potpori kojima će se regulirati prava i obveze davatelja i
korisnika potpore. Sredstva dodijeljena socijalno i materijalno ugroženim pojedincima uplatit će se
na temelju Odluke državnog tajnika.
7. NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROJEKATA
Odluka o dodjeli financijske potpore bit će objavljena u roku 60 dana, od dana završetka Javnog
poziva na službenoj mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda www.hrvatiizvanrh.hr.

KLASA: 016-04/17-06/01
URBROJ: 537-02-03/2-17-01
Zagreb, 15. veljače 2017.

