
 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 

 

Mesnička 23, 10 000 Zagreb 

objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

 

za prikupljanje prijedloga 

za imenovanje članova Povjerenstva za praćenje provedbe  

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

iz reda pripadnika romske nacionalne manjine 

 

 

Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za 

uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (Narodne novine broj 44. od 11. 

svibnja 2016. godine), i Odluci o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje 

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

(Narodne novine broj 37. od 14. travnja 2017. godine), Ured za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisuje javni poziv za prikupljanje 

prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za 

uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, iz reda pripadnika romske 

nacionalne manjine.   

 

Vlada Republike Hrvatske 2012. godine donijela je Nacionalnu strategiju za uključivanje 

Roma, za razdoblje od 2013. do 2020.  godine (u daljnjem tekstu Nacionalna strategija) koja 

ima za cilj poboljšanje životnih uvjeta Roma u Republici Hrvatskoj, njihovu bržu i lakšu 

integraciju u društvo, uz očuvanje kulturoloških posebnosti. Nacionalnom strategijom 

predviđeno je osnivanje Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za 

uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). 

 

Pozivaju se koordinacije vijeća i predstavnika romske nacionalne manjine u Republici 

Hrvatskoj, vijeća i predstavnici romske nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, te udruge romske nacionalne manjine da predlože kandidate za 

članove Povjerenstva. 

 

Prednost pri izboru imat će kandidati koji aktivno sudjeluju u promicanju tolerancije i 

razumijevanja prava pripadnika romske nacionalne manjine, uključujući i različite skupine 

unutar romske zajednice, te koji na taj način svojim ukupnim djelovanjem doprinose 

unaprjeđenju razumijevanja, snošljivosti i dijaloga, kako unutar romske nacionalne manjine 

tako i šire zajednice. Prilikom izbora kandidata vodit će se računa o udjelu pripadnika romske 

nacionalne manjine u pojedinim županijama, te zastupljenosti žena i mladih.  

 



Prijedlog za člana Povjerenstva podnosi se u pisanom obliku i  mora sadržavati sljedeće: 

– naziv koordinacije, vijeća, predstavnika ili udruge koja predlaže kandidata za člana 

Povjerenstva  

– ime i prezime kandidata, adresa i telefon i/ili mobitel  

– razloge zbog kojih se kandidat predlaže te kratak opis aktivnosti koje je kandidat poduzimao 

u cilju unaprjeđenja tolerancije i razumijevanja među pripadnicima romske nacionalne 

manjine i široj zajednici te na koji način planira ubuduće doprinositi navedenom cilju 

- potpis ovlaštene osobe 

- pečat. 

 

Uz pisani prijedlog za člana Povjerenstva moraju se, za svakog od njih, priložiti: 

- izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Povjerenstva   

- potpisan životopis kandidata 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, 

putovnice ili domovnice) 

- izvod iz popisa birača iz kojeg je vidljiva pripadnost romskoj nacionalnoj manjini 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv predloženih kandidata ne vodi sudski postupak, 

ne starije od 6 mjeseci 

 

Uz prijedlog se može priložiti i: 

- dokaz o sudjelovanju u radu povjerenstava i radnih skupina koje su u vezi s ljudskim 

pravima i pravima nacionalnih manjina 

- dokaz o stručnim i drugim priznanjima. 

 

Prijedlozi kandidata 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). 

 

Svaki predlagatelj može podnijeti više prijedloga za člana Povjerenstva. 

 

O izboru članova Povjerenstva odlučivat će posebna Komisija koju imenuje v.d. ravnatelja 

Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.  

 

Rok za dostavu prijedloga  je 10. svibnja 2017. godine.  

 

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati. 

  

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

 

KLASA: 016-02/17-10/09 

URBROJ: 50450-03/03-17-22 

Zagreb, 20. travnja 2017. 

 

 


