
 

 

 

Na temelju točke III. stavka 6. Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe 

Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013. do 2020. godine, 

(Narodne novine, broj 86/2013,. 125/2013 i 40/14) i članka 2. Poslovnika o radu 

Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za 

razdoblje 2013. do 2020. godine, KLASA: 022-03/13-04/516, URBROJ: 50-01-13-1 od 

16. lipnja 2014. godine, Povjerenstvo je na sjednici održanoj 7. listopada 2014. godine, 

donijelo  

 

KRITERIJE 

ZA UTVRĐIVANJE FINANCIJSKE POMOĆI ZA ROMSKU NACIONALNU 
MANJINU  

Članak 1. 

Ovim Kriterijima utvrđuju se uvjeti i iznos financijske potpore koje Povjerenstvo za 

praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013. do 

2020. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) iz državnog proračuna Republike 

Hrvatske dodjeljuje za poboljšanje uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine u 

Republici Hrvatskoj. 

Članak 2. 

Povjerenstvo razmatra ispunjenje općih uvjeta i kriterija za dodjeljivanje sredstava 

jednokratne financijske pomoći.  

Članak 3. 

Opći uvjeti za dodjeljivanje sredstava jednokratne financijske pomoći su: 

1. Sredstva za financijsku potporu dodjeljuju se za poboljšanje uvjeta života 

pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, sukladno 

kriterijima. 

2. Sredstva se dodjeljuju na temelju pisanog zahtjeva udruge, ustanove ili druge 

neprofitne pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

dostavljenog Povjerenstvu uz predočenje troškovnika, predračuna ili druge 

odgovarajuće dokumentacije. 



 

 

Članak 4. 

 

Pri razmatranju zahtjeva korisnika koji ispunjavaju opće uvjete, Povjerenstvo može 

dodijeliti jednokratnu financijsku pomoć prema sljedećim kriterijima: 

 

1. Sufinanciranje pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske 

unije usmjerenih poboljšanju uvjeta i kvalitete života pripadnika romske 

nacionalne manjine (projekti jedinica lokalne i područne samouprave te projekti 

neprofitnih organizacija); 

 

2. Sufinanciranje projekata jedinica lokalnih i područnih samouprava kojima se 

poboljšavaju uvjeti i unaprjeđuje kvaliteta života romske zajednice, projekata 

usmjerenih uspostavi uvjeta za kvalitetniji suživot pripadnika romske nacionalne 

manjine i zajednice u kojoj žive i osiguranje financijske pomoći jedinicama 

lokalne samouprave za pripadnike romske nacionalne manjine u svrhu sanacija 

šteta nastalih kao posljedica težih elementarnih nepogoda, u slučajevima kada za 

to nije osigurana državna potpora. 

 

3. Za podršku manifestacijama na državnoj razini od značaja za romsku nacionalnu 

manjinu u visini do najviše 10.000,00 kn (uz dokaz pokroviteljstva nadležnih 

institucija). 

 

4. Za podmirenje troškova obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog 

obrazovanja: 

 

a) troškova upisnine i školarine odraslih Romkinja i Roma 

b) udžbenici 

c) prijevoz djece  

 

 

Članak 5. 

 

Zahtjevi za financijsku pomoć prema općim uvjetima i kriterijima iz članka 3. i 4. ovih 

Kriterija razmatrat će se i odobravati u okviru raspoloživih sredstava. 

 

Korisnik sredstava dužan je Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina podnijeti 

izvješće i priložiti dokaze o namjenskom utrošku dobivenih sredstava u roku šest mjeseci 

od dana potpisivanja ugovora o dodjeljivanju financijske pomoći. 

 

Korisnik sredstava dužan je vratiti dobivena sredstva koja su nenamjenski utrošena ili 

uopće nisu utrošena ili Korisnik sredstava ne dostavi Uredu izvješće i dokaze o 

namjenskom utrošku, sukladno Ugovoru. 

 



 

 

Članak 6. 

 

Korisnik sredstava u smislu ovih Kriterija je udruga, ustanova ili druga neprofitna pravna 

osoba te jedinica lokalne regionalne) samouprave koji dodijeljena sredstva koriste za 

poboljšavanje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine. 

 

Članak 7. 

 

Ovi Kriteriji stupaju na snagu danom donošenja. 

 

Članak 8. 

 

Danom stupanja na snagu ovih Kriterija prestaju važiti Kriteriji za utvrđivanje financijske 

pomoći za romsku nacionalnu manjinu za razdoblje 2013. – 2015. godine, KLASA:022-

03/13-22/565; URBROJ: 50-76-13-1, od 12. prosinca 2013. godine. 

 

 

KLASA:  016-02/14-03/06 

URBROJ: 50-76-14-01 

Zagreb, 9. listopada 2014. 
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