03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
SDUHIRH središnje je tijelo državne uprave mjerodavno za odnose između Republike Hrvatske i Hrvata izvan
njezinih granica. Skrbi za više od 3 milijuna Hrvata koji žive izvan granica Republike Hrvatske. SDUHIRH je
osnovan temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne
Novine 124/2011 i Narodne novine 16/2012, dalje u tekstu: Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom
13. navedenog Zakona kako slijedi:

•

briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,

•

briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,

•

uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,

•

jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za

Hrvate izvan Republike Hrvatske,

• koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja
suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,

• u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak
iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici
Hrvatskoj,

•

predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja,

•

provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,

•

pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,

•

gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini,

• potpora hrvatskoj manjini u 12 europskih zemalja za očuvanje i njegovanje hrvatskekulture, baštine i jezika kao
i jačanje hrvatskog kulturnog zajedništva

•

gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,

•

provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,

•

vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,

•

planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i

•

drugi poslovi propisani posebnim zakonom.
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Kroz Program Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja i jačanja hrvatskog identiteta i prosperiteta,
kao i zaštite prava i interesa svih hrvatskih građana, ostvaruje se povezivanje Republike Hrvatske i Hrvata izvan
Republike Hrvatske. Unutar svog djelokruga SDUHIRH štiti prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske te
skrbi za očuvanje i jačanje njihovog identiteta; radi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima
izvan Republike Hrvatske; radi na jačanju suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te obavlja poslove koji se
odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u
gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj. U okviru svoje nadležnosti, SDUHIRH koordinira i nadzire
aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike
Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s
Republikom Hrvatskom
Opis provedbe cilja programa
Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s
Republikom Hrvatskom opći je cilj rada i ustroja SDUHIRH. S tim ciljem, jačat će se suradnja sa svim oblicima
organiziranja Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.), kao i
pružati potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskoga jezika, kulture te znanstvene, gospodarske i druge
suradnje. Podržavajući ove zajednice, Republika Hrvatska pridonosi njihovom razvoju i boljem položaju u
zemljama nastanjenja uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike
Hrvatske.

Navedeni cilj ostvaruje se jačanjem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanjem njihovih
zajednica. Skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini,
uvažavanje statusa hrvatskih autohtonih manjina i ostvarivanje njihovih manjinskih prava te briga za hrvatsko
iseljeništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske.

Ciljevi SDUHIRH ostvaruju se kroz slijedeće aktivnosti/projekte za koje se osiguravaju sredstva u Državnom
proračunu.

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS
HRVATSKE"
Naziv aktivnosti
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Izvršenje 2015. (kn)

10.000.000

Plan 2016. (kn)
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Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. (Narodne novine,
124/2011; 16/2012); Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske
radiotelevizije i Državnog ureda, a temeljem Ugovora između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije (Zakon o
Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5., Anex ugovora između HRT-a i
Vlade RH od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine.).
Opis aktivnosti
Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju
Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. Taj program
sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini o hrvatskoj baštini,
zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije sportske događaje itd. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH,
promicanje Hrvatske u svijetu – turistički, politički i društveno, čuvanje hrvatske kulturne i jezične baštine, učenje
hrvatskog jezika, i poticanje mladih na povratak i život u RH.

Glas Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i hrvatske Vlade. SDUHIRH surađuje sa Upravom HRT-a u kreiranju i
provođenju zajedničkih projekata.

Glas Hrvatske emitirao je sadržaje na hrvatskome jeziku koje je preuzimao iz ostalih programa HR-a (HRl, HR2,
HR3 i regionalni programi HR-a), ali je i sam dnevno proizvodio oko 125 minuta programa na hrvatskome jeziku te
oko 70 minuta informativnog programa na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku. To uključuje jedanaest
informativnih emisija na tri strana jezika, u trajanju od 5 do 15 minuta, magazinske teme vikendom("features") na
spomenutim jezicima u trajanju od 5 do 15 minuta, u kojima se obrađuju teme iz kulture, znanosti, tradicije, o
prirodnim ljepotama, turizmu ... Jednom tjedno emitirane su i kratke radijske forme: na njemačkom jeziku
"Wochenchronik", na španjolskom "Cronica Semanal", kao tjedni pregledi aktualnih dogadaja u Hrvatskoj, te
"Panorama deportivo", sportska kronika na španjolskom jeziku

Dnevnim informativnim emisijama na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku svakodnevno se informirala
međunarodna javnost i potomci hrvatskih iseljenika koji ne govore hrvatski jezik o svim važnim političkim,
gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i sportskim događajima u Hrvatskoj. Od regionalnih centara Radio Rijeke i
Radio Osijeka preuzimane su desetominutne vijesti na talijanskom i mađarskom jeziku, a petominutne vijesti iz
BiH radio je lokalni novinar (u produkciji Glasa Hrvatske).

Od programa na hrvatskome jeziku, izdvajamo specijalizirane emisije koje govore o životu hrvatskog iseljeništva i
njihovih potomaka: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?, emisija posvećena aktivnostima hrvatskih zajednica u svijetu;
Na valovima staroga kraja, emisija koja prati život Hrvata kao autohtonog naroda u susjednim zemljama; Hrvatska
slikovnica koja obrađuje događaje i specifičnosti iz hrvatske kulture, znanosti, povijesti i suvremenosti; Živjeti put
nade, religijska emisija u čijem je fokusu vjerski život Hrvata u svijetu i djelovanje hrvatskih katoličkih misija.

Središnja radijska emisija Hrvatima izvan domovine, koja se istodobno izravno emitira i na HRl, kruna je
cjelokupnog tjednog programskog rada i sadržaja koje prati međunarodni kanal Glas Hrvatske. U sklopu spomenute
radijske emisije, od jeseni 2016. godine, počelo je emitiranje dva nova multimedijska serijala Otkrivamo Hrvatsku i
Hrvatska, moj izbor, koje su pokrenute u suradnji s SDUHIRH i Dokumentarnim programom Hrvatske televizije
(HRT – HTV). To je prvi put da se usporedno stvara televizijski, radijski i mrežni sadržaj, odnosno sadržaj
prilagođen trima platformama: emitirat će se na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 4),
međunarodnome radijskom programu HRT − Glas Hrvatske, mrežnoj stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr
te putem multimedijske platforme HRTi.

Emisije Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor rezultat su suradnje Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH
usmjerene širenju programskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan Hrvatske i međunarodnoj javnosti, a koji se
već 13 godina proizvode u okviru međunarodnoga radijskog programa HRT – Glas Hrvatske na hrvatskome,
engleskome, njemačkome i španjolskome jeziku.

A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA
MEĐUNARODNO EMITIRANJE
Naziv aktivnosti
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Izvršenje 2015. (kn)

3.300.000

Plan 2016. (kn)

2.700.000

Izvršenje 2016. (kn)

2.700.000

Indeks
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2016./plan
2016.

100,0

Indeks
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2016./2015.

81,8

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. (Narodne novine,
124/2011; 16/2012); Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske
radiotelevizije i Državnog ureda, a temeljem Ugovora između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije (Zakon o
Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5., Anex ugovora između HRT-a i
Vlade RH od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine.).
Opis aktivnosti
Riječ je o proizvodnji zasebnog te emitiranja izbora iz redovitog televizijskog programa vlastite produkcije HTV-a
koji donosi najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj putem internetske distribucije viših prijenosnih brzina
i standarda emitiranja

Program je namijenjen hrvatskim iseljenicima diljem svijeta. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH,
političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije, napraviti globalni brand te
stvoriti čvrste veze s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program pozitivno utječe na ulaganja Hrvata izvan
Republike Hrvatske, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te
Hrvatima u inozemstvu približava kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno potiče na povratak.

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za
radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i
čini ih dostupnima.

Programski sadržaji su prošireni sa dva nova dokumentarna polusatna serijala:

•

Otkrivamo Hrvatsku – serijal emisija o kulturnoj i prirodnoj baštini RH

•
Hrvatska je moj izbor – serijal emisija o povratnicima – Hrvatima 1.2. i 3.generacije hrvatskog iseljeništva
– u RH.

Hrvatska radiotelevizija u potpunosti je zamijenila međunarodni televizijski kanal Slika Hrvatske novom
mutimedijskom OTT (eng. Over the top) platformom – HRTi. Nova platforma omogućuje nelinearno emitiranje
putem javne otvorene internetske infrastrukture kojom se se sadržaj brže i kvalitetnije plasira korisnicima umjesto
dosadašnjeg odgođenog i snimljenog repriznog programa (3x8).

Ostvaren je izuzetan pomak u broju korisnika sadržaja putem multimedijske platforme u odnosu na dosadašnju
satelitski kodiranu uslugu. Usporedbe radi u listopadu 2016. godine zabilježeno je više od 113.000 korisnika izvan
Republike Hrvatske dok je Slika Hrvatske bilježila najviše do 10.000 korisnika

Uz najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj koje se emitiraju na platformi HTV 4 novi programski
sadržaji doprinose boljem informiranju Hrvata diljem svijeta o hrvatskoj kulturnoj, tradicijskoj, povijesnoj i
prirodnoj baštini te čvršćem povezivanju s matičnom domovinom. Cilj novih programskih sadržaja je i promicanje
hrvatske kulturne, tradicijske, prirodne, turističke i inih posebnosti.

Napominjemo da HTV 4, uz informativne, emitiraa i obrazovne, dokumentarne i zabavne sadržaje proizvedene i
odabrane za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Web portal namijenjen Hrvatima u svijetu i inozemnoj javnosti s adresom www.glashrvatske.hrt.hr , koji ima 3
inačice na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku: www.voiceofcroatia.hrt.hr , www.stimmekroatiens.hrt.hr i
www.vozdecroacia.hrt.hr , pokrenut u skladu sa zakonskom obvezom početkom 2014. godine redovito prati
svakodnevne vijesti na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku i radijske emisije na hrvatskom jeziku, te nudi
multimedijske višejezične, interaktivne, internacionalno vrijedne sadržaje preuzete od HTV-a i prilagođene
internetskom mediju.

Na web stranicama se svakodnevno mogu pogledati novi video sadržaji, preslušati radio sadržaji, ali i radijski
program koji se preko stream-a emitira 24 sata na dan.

Posebna pozornost na web portalu poklanja se interaktivnosti, tj. izravnom komuniciranju s korisnicima koji sve
više stječu navike da šalju vlastite informacije, fotografije, kratke videe i tako se zajednički pridonosi realnom
umrežavanju domovinske i iseljene Hrvatske u relanom vremenu. Tome znatno pridonosi i živa aktivnost na
društvenim mrežama.

Primjetan je znatan porast broja videosadržaja, te njegove kvalitete s obzirom na usavršavanje multimedijskih
novostečenih znanja cijelog programskog tima.

I dalje se bilježi stalni porast aktivnosti i kvalitete sadržaja koje novinari objavljuju na društvenim mrežama te je
uočljiv razvoj interakcije s korisnicima čiji broj se sad broji u tisućama.

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti
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Izvršenje 2015. (kn)

6.497.903

Plan 2016. (kn)

7.909.982

Izvršenje 2016. (kn)

7.463.491

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

94,4

Indeks
izvršenje
2016./2015.

114,9

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. (Narodne novine
124/11, 16/2012); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne
novine 52/2012)
Opis aktivnosti
Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za redovno funkcioniranje SDUHIRH.

Tijekom 2016. godine SDUHIRH je cijelo vrijeme poslovao na lokaciji Trg hrvatskih velikana 6, u prostorijama na
I i III etaži koje su mu Odlukom Agencije za upravljanje državnom imovinom od 25. siječnja 2013. godine
dodijeljene na korištenje.

SDUHIRH je imao 59 sistematiziranih radnih mjesta od čega je koncem godine bilo popunjeno 31.

SDUHIRH samostalno obavlja sve poslove administracije i upravljanja i to:

•

upravljanja i razvoja ljudskih potencijala

•

pravne i druge opće poslove i poslove pisarnice

•

financijsko-planske i računovodstvene poslove

•

centralni obračun plaća

•

poslovanje u riznici

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Naziv aktivnosti
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Izvršenje 2015. (kn)

1.436.008

Plan 2016. (kn)

1.860.791

Izvršenje 2016. (kn)

1.471.910

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

79,1

Indeks
izvršenje
2016./2015.

102,5

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59. (Narodne
novine 124/11, 16/2012)

Opis aktivnosti
Temeljem provedenog Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike
Hrvatske dodijeljena su sredstva za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao što su:
raznekulturne manifestacije, znanstveno istraživački projekti, završni građevinski radovi na obnovi vjerskih i
kulturnihobjekata, potpora tiskanju knjiga, gospodarski projekti, i sl.

Sredstvima na ovoj aktivnosti financirani su sljedeći projekti:

•
Sufinanciranje rada Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu, Australija (50.000,00
AUD) (Sporazum Vlade RH, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Središnjeg državnog ureda za Hrvate
izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta Macquarie u Sydneyu) u iznosu od 250.500,00 kn

•
Potpora projektu Izgradnja dvorišta za odmor i sport Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i
učeničkog doma "Miroslav Krleža" u Pečuhu Mađarskoj (Zaključak sa XI. I XII. Zasjedanja hrvatsko-mađarskog
Mješovitog odbora za manjine) u iznosu od 263.550,00 kn

•
Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od
interesa za Hrvate izvan RH (raspisanog u 2015.) u iznosu od 105.000,00 kn

•
Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 1. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od
interesa za Hrvate izvan RH u 2016. u iznosu od 306.507,10 kn

•
Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 2. Javnog poziva zaprijavu posebnih potreba i projekata od
interesa za Hrvate izvan RH u 2016. u iznosu od 274.566,49 kn

•

i drugi programi i projekti.

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG
NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Naziv aktivnosti

A862007STIPENDIJE ZA
STUDENTE I
UČENIKE
PRIPADNIKE
HRVATSKOG
NARODA IZVAN
REPUBLIKE
HRVATSKE

Izvršenje 2015. (kn)

279.500

Plan 2016. (kn)

200.000

Izvršenje 2016. (kn)

200.000

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

100,0

Indeks
izvršenje
2016./2015.

71,6

Zakonske i druge pravne osnove
Opis aktivnosti

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU
Naziv aktivnosti

A862011PROGRAMI
POMOĆI
HRVATSKOJ
MANJINI U
INOZEMSTVU

Izvršenje 2015. (kn)

1.505.501

Plan 2016. (kn)

1.508.000

Izvršenje 2016. (kn)

1.503.074

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

Indeks
izvršenje
2016./2015.

99,7

99,8

Zakonske i druge pravne osnove
Opis aktivnosti

A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA
Naziv aktivnosti

A862018PROGRAMI
POMOĆI
HRVATSKOJ
MANJINI U
INOZEMSTVU MEĐUNARODN
A RAZVOJNA
SURADNJA

Izvršenje 2015. (kn)

1.505.434

Plan 2016. (kn)

1.508.000

Izvršenje 2016. (kn)

1.504.306

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

99,8

Indeks
izvršenje
2016./2015.

99,9

Zakonske i druge pravne osnove
Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i
13. (Naroden novine 124/2011; 16/2012) te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske i zemalja u kojima
prebiva hrvatska manjina (Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine
u RH i hrvatske manjine u Mađarskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 8/1995.); Sporazum između
Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske
manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 3/2005); Sporazum između Republike
Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u
Republici Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske
i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne
novine – Međunarodni ugovori, br 9/2009)).
Opis aktivnosti
Program se odnosi na financiranje hrvatske manjinske zajednice u europskim državama.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u
domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te
ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Programima pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se ostvariti bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog
jezika, kulture i tradicije.

Prema prijedlogu teksta natječaja i popratne dokumentacije SDUHIRH putem nadležnih Veleposlanstava Republike
Hrvatske u 12 europskih država raspisuje su i provodi Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga i
ustanova hrvatske nacionalne manjine. Povjerenstva, pri Veleposlanstvima Republike Hrvatske, donose prijedlog
rasporeda sredstava za financiranje rada manjinskih udruga.

Povjerenstvo SDUHIRH je prihvatilo predloženi raspored sredstava po udrugama te su Odlukom čelnika
SDUHIRH sredstva u 2016. godini raspoređena po matičnim državama hrvatske nacionalne manjine.

U okviru ovih aktivnosti sredstva su putem Veleposlanstava Republike Hrvatske dodijeljena manjinskim
zajednicama u Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Kosovu, Mađarskoj, Makedoniji, Rumunjskoj,
Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji prema slijedećem rasporedu:

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Austriji – iznos od 340.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bugarskoj – iznos od 35.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori – iznos od 230.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj – iznos od 76.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Italiji – iznos od 304.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Kosovo – iznos od 155.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj – iznos od 341.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Makedoniji – iznos od 190.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rumunjskoj – iznos od 190.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovačkoj – iznos od 152.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Sloveniji – iznos od 342.000,00 kn

•

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Srbiji – iznos od 645.000,00 kn

U 2016. godini sa aktivnosti A862011 i A862018 financirano je 259 projekta hrvatske nacionalne manjine.

Posebno ističemo:

•
organiziranje seminara za hrvatsku manjinu iz Republike Srbije s ciljem stjecanja znanja i kompetencija
potrebnih za zaštitu i unaprjeđenje manjinskih prava tijekom pristupnih pregovora Republike Srbije u Europsku
uniju.

•
potporu pravovremenom ispunjavanju kulturnih i obrazovnih potreba pripadnika hrvatske manjine, poput
nabave udžbenika učenicima u Vojvodini i potpore lektoratu hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Jan
Panonius u Pečuhu

•

pružanje pomoći za izradu EU projekata hrvatskoj manjini u Republici Srbiji

•

pomoć jačanju medija na hrvatskom jeziku hrvatskoj manjini u Republici Srbiji, Mađarskoj i Austriji

Pokazatelji rezultata
Pokazatelj rezultata

Definicija

Jedinica

financiranih projekata
udruga
i institucija
hrvatske manjine

Broj

Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Strateški
plan
Središnjeg
državnog
ureda za
296
Hrvate
izvan
Republike
Hrvatske za
razdoblje
2016.-2018.

Ciljana
vrijednost
(2016.)

Ostvarena
vrijednost
(2016.)

297

259

A862019 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG
NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA
Naziv aktivnosti

Izvršenje 2015. (kn)

A862019STIPENDIJE ZA
STUDENTE I
UČENIKE
PRIPADNIKE
HRVATSKOG
NARODA IZVAN
RH MEĐUNARODN
A RAZVOJNA
SURADNJA

Plan 2016. (kn)

2.223.000

Izvršenje 2016. (kn)

3.070.000

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

3.070.000

100,0

Indeks
izvršenje
2016./2015.

138,1

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33. (Narodne novine,
124/2011; 16/2012).
Opis aktivnosti
Stipendije za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda planirane na ovoj aktivnosti dodjeljuju se temeljem
Pravilnika o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Pravo na stipendiju
ostvaruje se putem Javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskoga naroda
izvan Republike Hrvatske prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija.

Cilj ovog programa je jačanje obrazovnih i znanstvenih kapaciteta hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske,
jačanje položaja i uloge obrazovanih pojedinaca u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključivanje Hrvata
izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Odlukom, temeljem provedenog Javnog natječaja, o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2015/2016 dodijeljeno
je 450 stipendija pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske od čega 100 stipendija za studente koji
studiraju u Republici Hrvatskoj te 350 stipendija za studente koji studiraju u Bosni i Hercegovini. U prethodnoj
akademskoj godini dodijeljeno je 250 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj te 200 stipendija
za studente koji studiraju u Bosni i Hercegovini.

Financijskim planom SDUHIRH za 2016. godinu u okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za isplatu 369
stipendija, a preostalih 80 stipendija isplaćeno je sa aktivnosti A862021.
Pokazatelji rezultata
Pokazatelj rezultata

Definicija

Jedinica

Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost
(2016.)

Ostvarena
vrijednost
(2016.)

Broj dodijeljenih studentskih
stipendija

Broj dodijeljenih studentskih
stipendija
je pokazatelj
ostvarenosti programa
i
aktivnosti

Broj

Strateški
plan
Središnjeg
državnog
ureda za
492
Hrvate
izvan
Republike
Hrvatske za
razdoblje
2016.-2018.

450

449

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO
U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA
Naziv aktivnosti

A862020POTICAJI ZA
OBRAZOVANJE,
KULTURU,
ZNANOST I
ZDRAVSTVO U
BIH MEĐUNARODN
A RAZVOJNA
SURADNJA

Izvršenje 2015. (kn)

18.074.501

Plan 2016. (kn)

18.100.000

Izvršenje 2016. (kn)

18.057.236

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

99,8

Indeks
izvršenje
2016./2015.

99,9

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46. (Narodne novine
124/2011; 16/2012)
Opis aktivnosti
Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti
strateški su interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Prilikom dodijeljivanja sredstava poseno je pridana pažnja:

•

Financiranju većih strateških projekata

•

Financiranju projekata za ostvarivanje šireg interesa i značaja za društvenu zajednicu

•

Ravnomjernoj zemljopisnoj raspoređenosti financiranih projekata u cijeloj BiH

•

Obavljanju nadzora namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih
programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu dodijeljena su sredstva za
65 programa i projekata koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u BiH u iznosu od 20.0000.000,00 kuna.
Sredstva su osigurana u proračunu SDUHIRH na način da je sa aktivnosti A862020 osigurano 18.000.000,00 kn, a
sa aktivnosti A862021 osigurano je dodatnih 2.000.000,00 kn.

•

Programima i projektima iz područja kulture (22 projekta) dodijeljeno 5.345.000,00 kuna

•
kuna

Programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti (16 projekata) dodijeljeno je 4.820.000,00

•

Programima i projektima iz područja zdravstva (12 projekata) dodijeljeno je 5.000.000,00 kuna

•

Programima i projektima iz ostalih područja (15 projekata) dodijeljeno je 4.835.000,00 kuna.

Prednost u dobivanju financijske potpore imali su veći projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost
hrvatskoga naroda u BiH, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz RH u smislu
prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.
Pokazatelji rezultata
Pokazatelj rezultata

Definicija

Jedinica

Broj financiranih projekata
udruga

i institucija

Hrvata u Bosni i

Broj projekata je pokazatelj
ostvarenja programa i
aktivnosti

Hercegovini

Broj

Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost
(2016.)

Ostvarena
vrijednost
(2016.)

38

65

Strateški
plan
Središnjeg
državnog
ureda za
37
Hrvate
izvan
Republike
Hrvatske za
razdoblje
2016.-2018.

A862021 PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA
SURADNJA
Naziv aktivnosti

Izvršenje 2015. (kn)

Plan 2016. (kn)

Izvršenje 2016. (kn)

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

Indeks
izvršenje
2016./2015.

A862021PROGRAMI
HRVATA IZVAN
RH MEĐUNARODNA
RAZVOJNA
SURADNJA

5.937.480

4.309.201

5.572.715

129,3

93,9

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59. (Narodne
novine 124/11, 16/2012)
Opis aktivnosti
Sredstvima sa ove aktivnosti financirani su sljedeći projekti:

1.
Javni poziv za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u iznosu od 487.744,30 kn (88 naknada za
učenje hrvatskoga jezika)

•
Ciljevi koji se postižu ovim programom jesu promicanje i učvršćivanje svekolike povezanosti Hrvata izvan
RH s Republikom Hrvatskom, što doprinosi ostvarenju duhovnog jedinstva i kulturnog zajedništva.Program učenja
hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture. Ovim se
programom potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti
za lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Unatoč činjenici da se većina polaznika
tečaja vraća u zemlje iz kojih su došli, smisao programa „Croaticum“ nije umanjen jer će oni u svojim zemljama
zasigurno bili dobri promicatelji hrvatske kulture i jezika.

•
Temeljem Pravilnika o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za
internetsko učenje hrvatskoga jezika, SDUHIRH dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskoga naroda izvan
Republike Hrvatske, za učenje hrvatskoga jezika u sklopu programa „Croaticum“. Pravo na školarinu ostvaruje se
putem Javnog poziva za dodjelu naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj, na koji se
prijavljuju potomci hrvatskih iseljenika iz cijelog svijeta. Odluku o dodjeli naknada donosi državni tajnik
SDUHIRH, na prijedlog Povjerenstva. Tečaj učenja hrvatskog jezika „Croaticum“ organizira Filozofski fakultet –
Odsjek za kroatistiku Sveučilišta u Zagrebu. Program učenja hrvatskog jezika u RH proširen je i na druge
sveučilišne centre u RH. Osim na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, od 2013. godine se provodi i u Splitu i Rijeci.

•
SDUHIRH, temeljem Pravilnika, preuzima obvezu plaćanja školarine u trajanju do dva semestra za
kandidate hrvatskog podrijetla s prebivalištem izvan Republike Hrvatske. Također, podmiruje i troškove
subvencionirane prehrane i smještaja, a od akademske 2013/14 godine dodjeljuje svim korisnicima naknade u
razdoblju tečaja određeni novčani iznos mjesečno za osobne potrebe.

•
Svi oblici nastave na tečaju „Croaticum“ obuhvaćaju izvannastavne aktivnosti koje se stalno organiziraju i
u koje se studenti aktivno uključuju kako bi jezik i kulturu učili na praktičan način. U svakom se semestru za
studente organiziraju i kraća, jednodnevna putovanja u pojedine nacionalne parkove i hrvatske gradove tijekom
kojih se upoznaje hrvatska kulturna povijest i baština. Polaznicima viših stupnjeva priređuju se odlasci na kazališne
i filmske predstave, a polaznicima početnih stupnjeva nude se projekcije s prijevodom na engleskom jeziku. U
svakom se semestru organiziraju i gostovanja različitih hrvatskih kulturnih djelatnika. Iz godine u godinu
zamjetan je povećan broj naknada za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj.

2.
Temeljem provedenog Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan
Republike Hrvatske dodijeljena su sredstva za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao što su:
razne kulturne manifestacije, znanstveno istraživački projekti, završni građevinski radovi na obnovi vjerskih i
kulturnih objekata, potpora tiskanju knjiga, gospodarski projekti, i sl.

•
Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od
interesa za Hrvate izvan RH (raspisanog u 2015.) u iznosu od 205.500,00 kn

•
Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 1. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od
interesa za Hrvate izvan RH u 2016. u iznosu od 869.000,00 kn

•
Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 2. Javnog poziva zaprijavu posebnih potreba i projekata od
interesa za Hrvate izvan RH u 2016. u iznosu od 361.000,00 kn

3.
Temeljem provedenog Javnog natječaja za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog
iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu,
putem Veleposlanstava RH, doznačene su potpore u ukupnom iznosu od 950.000,00 kn kako slijedi:

•

Brazil, Kolumbija, Venezuela

•

Argentina, Paragvaj i Urugvaj

200.000,00 kuna

450.000,00 kuna

•

Čile, Bolivija, Ekvador i Peru

450.000,00 kuna

4.
Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i
ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2016. sa ove aktivnosti
isplaćena su sredstva u iznosu od 2.000.000,0 kn za 6 projekta iz područja kulture.

5.
Odlukom, temeljem provedenog Javnog natječaja, o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2015/2016 sa
ove aktivnosti isplaćeno je 80 stipendija – ostatak stipendija je isplaćen sa aktivnosti A862019

i drugi.

Izvršenje na ovoj aktivnosti iznosi 129 % u odnosu na plan iz razloga što su projekti financirani sredstvima od igara
na sreću planiranih i ostvarenih u 2016. godini te neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u preostalom iznosu.
Pokazatelji rezultata
Pokazatelj rezultata

Broj dodijeljenih naknada za
učenje hrvatskog jezika

Definicija

Jedinica

Broj

Polazna
vrijednost

Izvor
podataka
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2016.-2018.
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146

88

Broj ostvarenih smještaja u
Broj
domovima

Strateški
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Središnjeg
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ureda za
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izvan
Republike
Hrvatske za
razdoblje
2016.-2018.

50

54

A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN
REPUBLIKE HRVATSKE
Naziv aktivnosti

A862022-SAVJET
VLADE
REPUBLIKE
HRVATSKE ZA
HRVATE IZVAN
REPUBLIKE
HRVATSKE

Izvršenje 2015. (kn)

327.019

Plan 2016. (kn)

452.500

Izvršenje 2016. (kn)

370.677

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

Indeks
izvršenje
2016./2015.

81,9

113,4

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci od 17 do. 29 (Narodne novine,
124/2011; 16/2012).
Opis aktivnosti
Sukladno Odluci Vlade RH od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan
Republike Hrvatske. Najmanje jednom godišnje, održat će se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od
kojih 55 dolazi iz inozemstva. Kao savjetodavno tijelo, Savjet ima zadaću pružati pomoć Vladi RH u kreiranju i
provedbi politike, aktivnosti i programa.

Temeljem članka 9. Odluke, troškovi organizacije sastanka Savjeta pokrivaju se iz sredstava Državnog ureda za
Hrvate izvan Republike Hrvatske.

3.sjednica Savjeta održana je u razdoblju od 9.- 10. prosinca 2016. godine u Vukovaru – na najvišoj razini.

Na sjednici Vladina Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske razgovaralo se o prijedlozima izmjena i dopuna
Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te pripadajuće Strategije s
naglaskom na predlaganje mjera i aktivnosti s ciljem poticanja povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka.
Tijekom sjednice Savjeta predstavljeni su i rezultati rada te aktivnosti, programi i projekti koje provodi SDUHIRH.

Na sjednici Savjeta, održan je poseban panel Kultura/obrazovanje/znanost na kojemu je, uz članove Savjeta i
djelatnike Ureda, sudjelovao državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dr. sc. Matko Glunčić i rektor
Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Damir Boras, koji je rezultirao zaključcima od kojih posebno ističemo potrebu

osiguravanja posebnih upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske na sveučilištima u Republici Hrvatskoj te
potporu učenju i poučavanju hrvatskoga jezika u inozemstvu.

Nadalje, na sjednici Savjeta održan je i poseban panel na temu investicija, gospodarske suradnje i konkurentnosti na
kojemu su, uz članove Savjeta i djelatnike SDUHIRH-a, sudjelovali predstavnici Agencije za regionalni razvoj
Republike Hrvatske i Agencije za investicije i konkurentnost. Članovima Savjeta Vlade Republike Hrvatske za
Hrvate izvan Republike Hrvatske predstavljene su investicijske mogućnosti u Republiku Hrvatsku, modeli
gospodarske suradnje i umrežavanja hrvatskih poduzetnika diljem svijeta, mogućnosti korištenja sredstava fondova
Europske unije, modeli prekogranične suradnje te načini jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

SDUHIRH je osigurao administrativnu, tehničku i drugu potporu radu članova Savjeta.

A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI
Naziv aktivnosti

Izvršenje 2015. (kn)

A862024MEĐUVLADINI
MJEŠOVITI
ODBORI

Plan 2016. (kn)

00

36.000

Izvršenje 2016. (kn)

00

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

0,0

Indeks
izvršenje
2016./2015.

0,0

Zakonske i druge pravne osnove
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u RH i hrvatske manjine u
Mađarskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 8/1995. ); Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i
Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici
Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 3/2005); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike
Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj
(Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti
prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni
ugovori, br 9/2009).
Opis aktivnosti
Međuvladini Mješoviti odbori za manjine osnovani su temeljem potpisanih Sporazuma Republike Hrvatske sa
zemljama u kojima živi hrvatska nacionalna manjina (Crna Gora, Mađarska, Makedonija i Srbija), sa zadaćom
praćenja ostvarivanja odredbi sporazuma između zemalja potpisnica o uzajamnoj zaštiti prava manjina.

Međuvladini Mješoviti odbori sastaju se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje, naizmjence u Republici
Hrvatskoj odnosno zemlji potpisnici ugovora.

Zadaci međuvladinih Mješovitih odbora su slijedeći:

•

raspravljati o aktualnim pitanjima manjina;

•

ocjenjivati ostvarivanje obveza prema sporazumu;

•
pripremati i usvajati preporuke vlastitoj vladi u svezi s ostvarivanjem i, u slučaju potrebe, izmjenom
Sporazuma

Odluke Mješovitog odbora usvajaju se konsenzusom ugovornih stranaka.

Hrvatska strana je više puta predlagala moguće termine zasjedanja Crnoj Gori, Mađarskoj, Makedoniji i Srbiji, ipak
termin održavanja nije dogovoren te zasjedanja MMO-a nisu održana u 2016. godini.

Nastavak aktivnosti planiran je u 2017. godini.

A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE
Naziv aktivnosti

A862025HRVATSKE
SVJETSKE IGRE

Izvršenje 2015. (kn)

Sap podatak nije
pronađen!

Plan 2016. (kn)

Sap podatak nije
pronađen!

Izvršenje 2016. (kn)

Sap podatak nije
pronađen!

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

Indeks
izvršenje
2016./2015.

Sap podatak
nije
pronađen!

Sap podatak
nije
pronađen!

Zakonske i druge pravne osnove
Opis aktivnosti

K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN
REPUBLIKE HRVATSKE
Naziv aktivnosti

Izvršenje 2015. (kn)

K862017INFORMATIZAC
IJA DRŽAVNOG
UREDA ZA
HRVATE IZVAN
REPUBLIKE
HRVATSKE

52.440

Plan 2016. (kn)

47.000

Izvršenje 2016. (kn)

37.907

Indeks
izvršenje
2016./plan
2016.

80,7

Indeks
izvršenje
2016./2015.

72,3

Zakonske i druge pravne osnove
Opis aktivnosti
Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za informatizaciju SDUHIRH, a utrošena su na nabavu informatičke
opreme.

