
 
 

URED ZA NACIONALNE MANJINE VLADE REPUBLIKE 
HRVATSKE 

 
 

OČUVANJE TRADICIJSKE KULTURE ROMA 
 

Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske temeljem mjere 4. poglavlja 5. - 
Očuvanje tradicijske kulture Roma iz Nacionalnog programa za Rome jednom godišnje 
raspisuje natječaj za financiranje programa očuvanja tradicijske kulture Roma. 
Natječaj „Očuvanje tradicijske kulture Roma“ za 2011. godinu održat će se tijekom mjeseca 
rujna 2011., te će se putem istog rasporediti do 200.000 kuna. 
Prijavnice za financiranje navedenog programa dostavljaju se pisanim putem romskim 
udrugama i kulturno-umjetničkim društvima na području Republike Hrvatske koje se bave 
kulturnom djelatnošću. Odabir prijedloga i raspored financijskih sredstava obavlja Radna 
skupina za raspodjelu sredstava za tradicijsku kulturu Roma koju imenuje Prva Radna 
skupina Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome. 

 Radna skupina za raspodjelu sredstava za očuvanje tradicijske kulture Roma imenuje se 
svake godine i sastoji se od predsjednika i zamjenika predsjednika Radne skupine koji su 
predstavnici romske nacionalne manjine, te članova, nezavisnih stručnih osoba -  
predstavnika Instituta za etnologiju i folkloristiku, Etnografskog muzeja i nadležnih 
ministarstava. 
  

 
A) Opći kriteriji  
 

1. Dosadašnje djelovanje na razvoju tradicionalne romske kulture 
 

- Prednost pri odabiru imat će one udruge, odnosno kulturno-umjetnička društva koja do sada 
nisu bila financirana, kao i prijedlozi udruga koje su u proteklom razdoblju ostvarile 
planirane programe i Uredu za nacionalne manjine podnijele detaljna izvješća o utrošku 
financijskih sredstava.  

 
- Prednost imaju udruge i kulturno-umjetnička društva kojima nedostaju neki od osnovnih 
elemenata nužnih za  kulturno stvaralaštvo: glazbala, nošnje, oprema za dramske grupe 
(scenografija, kostimi i sl) i/ili voditelji plesnih, sviračkih, pjevačkih, dramskih i likovnih 
sekcija, te nositelji znanstvenog istraživanja povezanog s očuvanjem tradicijske kulture  i 
jezika Roma. 
 

 - Sredstva se ne dodjeljuju za  potporu nabavci tehničke opreme potrebne za nastupe (npr. 
mikrofoni, pojačala, zvučnici, novi netradicionalni romski instrumenti), kao ni za režijske 
troškove, hranu, piće i prijevoz. 



 
 - Sredstva se ne dodjeljuju za djelatnosti i rad udruga i kulturno-umjetničkih društva koje se 

financiraju putem Savjeta za nacionalne manjine, kao ni putem drugih izvora. 
 
 - Sredstva se ne dodjeljuje članovima Radne skupine za raspodjelu financijskih sredstava za 

očuvanje tradicijske kulture Roma iz reda romske nacionalne manjine, odnosno njihovim 
udrugama i kulturno-umjetničkim društvima. 
 

 
B) Posebni kriteriji 

 
Zahtjev za dodjelu financijske pomoći mogu uputiti udruge i kulturna društva romske 
nacionalne manjine koja su registrirana i aktivno djeluju u Republici Hrvatskoj, najmanje 6 
mjeseci prije podnošenja zahtjeva u čijem sastavu ima najmanje 20 članova. 
 
a) Za financiranje nabave novih  tradicionalnih romskih instrumenata i popravke postojećih 
instrumenata  dotacija može iznositi najviše do 20.000,00  kuna. 
 
b) Za financiranje nabave tradicionalnih romskih nošnji dotacija iznosi najviše do 20.000,00  
kuna. 
 
c) Za financiraje nabave opreme za dramske grupe dotacija iznosi najviše do 15.000,00 kuna. 
 
d) Rad stručnih koreografa i profesora glazbene umjetnosti s tradicionalnim romskim 
ansamblima, u roku od tri mjeseca sufinancirat će se najviše do 15.000,00 kuna (do 5.000 
kuna - visina mjesečnog honorara). 
 
e) Za financiranje likovne umjetnosti i nabavu materijala potrebitih za istu (slikarska platna, 
kistovi, crtači/slikarski pribor) dotacija može iznositi najviše do 15.000,00 kuna. 
 
f) Za financiranje rada nositelja znanstvenog istraživanja povezanog s očuvanjem tradicijske 
kulture i jezika Roma dotacija može iznositi najviše do 20.000,00 kuna.   
   

      ______________________ 
 
 

- Prednost pri izboru imat će  jasni i obrazloženi prijedlozi. 
 
- Podnositelji zahtjeva za financiranje dužni su priložiti vlastoručno potpisanu 

izjavu o tome jesu li dobili financijska sredstva za istu svrhu iz nekog drugog 
izvora.  

 
- Radna skupina neće razmatrati prijedloge onih udruga i kulturno-umjetničkih 

društva koji su dosada bili financirani, a nisu dostavili izvješće o utrošku 
financijskih sredstava. 

 


