
 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina  

 

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za provedbu 

programa za očuvanje tradicijske kulture Roma za 2017. godinu (KLASA: 016-02/17-12/01, 

URBROJ: 50450-03/03-17-01, od  20. studenoga 2017.), Ured za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

 

raspisuje 

J A V N I   P O Z I V 

za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose 

očuvanju tradicijske kulture Roma za 2017. godinu 

 

1. IZNOS I VRSTA FINANCIJSKE POTPORE 

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstva koji je namijenjen za financijske potpore udrugama i 

kulturno-umjetničkim društvima romske nacionalne manjine putem ovog natječaja iznosi 

60.000,00 kn. 

Udruga ili kulturno-umjetničko društvo može poslati samo jednu prijavu.  

Financijske potpore dodjeljuju se za: 

a) nabavu tradicionalnih instrumenata u iznosu do 15.000,00 kn 

b) popravak postojećih tradicionalnih instrumenata u iznosu do 10.000,00 kn 

c) nabavu tradicionalnih romskih nošnji u iznosu do 15.000,00 kn 

d) nabavu opreme za dramske grupe u iznosu do 10.000,00 kn 

e) nabavu materijala i pribora za likovne radionice u iznosu do 5.000,00 kn 

2. UVJETI I NAČIN PRIJAVE  

Prijave za dodjelu financijske pomoći mogu uputiti samo udruge i kulturno-umjetnička 

društva romske nacionalne manjine koja su registrirana u Republici Hrvatskoj najmanje 24 

mjeseca prije podnošenja prijave na Javni poziv i koja aktivno djeluju na očuvanju i 

promicanju tradicijske kulture Roma. Navedene udruge i društva trebaju imati najmanje 20 

članova, te jasno opisati svoje rezultate na području očuvanja i promicanja tradicijske kulture 

Roma. 

 

Prednost pri odabiru i dodjeli financijskih potpora imat će one udruge i kulturno-umjetnička 

društva koja su se istakla u promicanju i očuvanju tradicijske kulture Roma, koja su postigla 

značajne rezultate u svojem radu, te koja do sada nisu bila financirana putem javnog poziva 

za potporu očuvanju tradicijske kulture Roma. 

 

Financijske potpore se ne dodjeljuju za nabavu tehničke opreme potrebne za nastupe (npr. 

mikrofoni, pojačala, zvučnici, novi netradicionalni glazbeni instrumenti), kao ni za režijske 



troškove udruge ili kulturno-umjetničkog društva, te za hranu, piće, prijevoz i najam prostora 

za rad i nastupe. 

Financijske potpore se ne mogu dodijeliti udrugama i kulturno-umjetničkim društvima u 

kojima je član, voditelj, predsjednik, odgovorna osoba ili utemeljitelj ujedno i član Komisije 

za raspodjelu financijskih sredstava za očuvanje tradicijske kulture Roma. 

 

Udruge i kulturno – umjetnička društva, podnositelji zahtjeva za financijsku potporu, dužni 

su priložiti potpisanu izjavu o tome jesu  li dobili financijska sredstva za istu svrhu iz nekog 

drugog izvora, te navesti izvor i visinu odobrenih sredstava. 

 

Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranje za osobu odgovornu za zastupanje udruge i 

KUD-a treba dostaviti uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju. 

 

3. NAČIN PRIJAVE 

 

Udruge i KUD-ovi prijavljuju svoje projekte na propisanom obrascu. 

 

Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih 

manjina Vlade Republike Hrvatske www.uljppnm.vlada.hr 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Javnog poziva u Narodnim novinama. 

Zadnji dan Javnog poziva je 02. prosinca 2017. godine. 

 

Prijave s potrebnim prilozima dostavljaju se Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih 

manjina  putem redovne pošte na adresu: Mesnička 23, 10 000 Zagreb ili osobno na adresu 

Trg sv. Marka 3 (pisarnica) 

 

4. NAČIN ODABIRA 

 

Odabir prijedloga i raspored financijskih sredstava provest će Komisija za raspodjelu 

sredstava za potporu očuvanja tradicijske kulture Roma. 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Komisija, također neće razmatrati prijedloge udruga i kulturno-umjetničkih društava koji su 

bili financirani, a nisu dostavili izvješće ili nisu opravdali utrošak financijskih sredstava 

dodijeljenih u zadnjih pet godina.  

 

5. NAČIN OBJAVE ODLUKE  

 

Odluka o dodjeli financijskih potpora bit će objavljena na web stranici Ureda za ljudska 

prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.  

 

Vlada  Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina  

 

KLASA: 016-02/17-02/01 

URBROJ: 50450-03/03-17-03 

Zagreb, 21. studenoga 2017. 

http://www.uljppnm.vlada.hr/

