
Na tenielju dlanka 27. stavka 4. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvattma rzvan
Republike Hrvatske (..Narodr.re novine". broj 124/ll i 16112). a sukladno Odluci Vlade
Republike Hrvatske o osnivaniu i imenuvanju dlanova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za
Ilrvate izvan Republike Flrvatske. KLASA: 022-03/17-01/280. URBROJ: 50301-23/22-17-2.
od 7. rujna 2017. godine. KI-ASA: 022-03118-04/56. TJRBROJ: 50301-15107-18-02, od 8.

oZujka 20 I 8. godine. KLASA: 022-03/18-04/88. URBROJ: 50301 - l5/28- t 8-02. od 12. travnja
2018. godine. KLASr\: 022-03118-04/289. LIRBROJ: 50301-15/28-18-02. od 27. rujna 2018.
godine. KLASA: 022-03/18-041332. URBROJ: 50301-15107-18-02. od 31. listopada 2018.
godine, KLASA: A22-03119-041250. URBROJ: 50301-15/07-19-02. od 4. srpnja 2019. te
KLASA: 022-0312t-04/380, LJRBROJ: 50301-21122-21-3, od 17. studenoga 2021., Savjet
Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske na konstituirajuioj sjednici dana
7. srpnja 2022. godine. donioje

POSLOVNIK O RADU
SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

ZA HRVATE IZVAN REPTIBLIKE HRVATSKE

I. OPCE ODREDBE

e lanak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hwate izvan Republike
Hrvatske, (dalje u tekstu: Poslovnik) u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s
Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj l24l1l i 16llz,dalje u tekstu: Zakon)
i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju i imenovanju dlanova Savjeta Vlade
Republike Hrvatske zaHrvate izv'an Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Odluka) ureduje ustroj
i rad Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hwate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu:
Savjet), a osobito:

konstituiranje Savj eta,
prava i duZnosti predsjednika Savjeta, potpredsjednika Savjeta i imenovanih dlanova
Savjeta,
dnevni red sjednice Savjeta,
sudjelovanje u radu.
vodenje zapisnika i
odludivanje i glasovanje.

elanak 2.

U smislu odredbi ovog Poslovnika pojedini pojmovi imaju sljedeie znadenje:

Suviet je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koie pruZa pornoi Vladi
Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na
Hrvate izvan Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske osniva Savjet;
ilanovi Sar,jetct su imcnovani dlanovi Savjcta i dlanovi Savjcta po poloZaju,
imenovani ilonovi S61vietu su predstavnici Hrvata izvan Republike Hrvatske s pravom
glasa koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od detiri godine i
tlemovi Suujetu po poloicrju su predstavnici drZavnih tijela i institucija, Katolidke crkve
i organizacija civilnoga dru5tva bez prava glasa.
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Clanak 3.

Izrazi koji se trpotrebljavaju u ovom Poslovniku. a inraju rodno znadenje. odnose se jednako na
nruSki i Zenski rod bez obzira na to jesu li koriiteni u muSkom iliZenskom roclu.

II. KONSTITLIIRANJE SAVJETA

Clanak 4.

Konstituirajuiu sjednicu Savjeta saziva ielnik SrediSnjeg drZavnog ureda za Hrvate izvan
Republike Hn'atske (dalje u tekstu: Ured;.

Na podetku konstituirajuie sjednice Savjcta izv-odi se himna Republike Hrvatske.

ilanak 5.

Najstariji dlan Savjeta otvara konstituirajuiu sjednicu Savjeta i predsjedava sjednicom do izbora
predsjednika Savjeta.

Predsjedatelj konstituirajuie sjednice ima, do izbora predsjednika Savjeta. sva prava i duZnosti
predsjednika Savjeta u pogledu predsjedanja i rukovodenja konstituirajuiom sjednicom.

Predsjedatelj konstituirajuie sjednice utvrduje da je uz poziv za konstituirajuiu sjednicu
priloZen prijedlog dnevnog reda i prijedlog poslovnika.

Savjet se konstituira usvajanjem Poslovnika te izborom predsjednika i detiri potpredsjednika
Savjeta.

Poslovnik se usvaja na konstituirajucoj sjednici dvotreiinskom veiinom glasova imenovanih
dlanova Savj eta j avnim glasovanj em.

Predsjednik i detiri potpredsjednika Savjeta biraju se ukoliko je na konstituirajuioj sjednici
nazoina veiina imenovanih dlanova Savjeta.

ilanak 6.

Predsjedatelj konstituirajuie sjednice predlaZe zapisnidara iz redova sluZbenika Ureda, a
imenovani dlanovi Savjeta prihvaiaju ga javnim glasovanjem veiinom glasova ukoliko je na
sjednica nazodna veiina imenovanih dlanova Savjeta.

ilanak 7.

Predsjednik savjeta bira se na mandat od detiri godine, tajnim glasovanjem.

Predsjednik Sav.ieta bira se iz redova svih imenovanih dlanova Savjeta neovisno o nazodnosti
na sjcdnici. Pravo glasa za predsjednika Savjeta imaju imenovani dlanovi Savjeta nazodni na
sjednici.

Za predsjednika Savjeta bit ie izabran u prvom izbomom krugu imenovani dlan Savjeta ukoliko
dobije najmanje l0 glasova nazodnih imenovanih dlanova Savjeta ito onaj s najve6im brojem
glasova.
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Ako niti.iedan od kandidata za predsjednika Savjeta ne dobije potreban broj glasova nazodnih
imenovanih dlanova Savjeta iz prethodnog stavka. pravo sudjelovania u narednim izbornim
krugovima do izbora irnaju dva kandidata koja su u prv'onl izbornom krugu dobila najveii broj
glasova, odnosno ukoliko je viSe kandidata u prvom izbornom kruglr dobilo jednak hr<rj glasova,
svi kandidati s jednakim brojem glasova. Kandidat s najveiim brojem glasova bit ie izabran za
predsjednika Savjeta.

Nakon Sto je izabran, predsjednik Savjeta preuzima predsjedavanje te nastavlja voditi sjednicu
Savjeta.

ilanak 8.

Potpredsjednici Savjeta biraju se na mandat od cetiri godine. tajnim glasovanjem.

Potpredsjednici Savjeta biraju se iz redova imenovanih dlanova Savjeta koji su predstavnici
Hrvata iz:

Bosne i Hercegovine.
hrvatske manjine.
hrvatskih iseljenika/dij aspore iz europskih driava i
hrvatsk ih ise lj enika/d ij aspore i z prekooceanskih driav a.

Za potpredsjednika Savjeta moZe biti biran svaki imenovani dlan Savjeta izreda predstavnika
Hrvata kojemu pripada neovisno o nazodnosti na sjednici.

Pravo glasaza potpredsjednika Savjeta za svaki pojedini red predstavnika Hrvata izstavka2.
ovog dlanka imaju imenovani dlanovi Savjeta nazodni na sjednici koji pripadaju tom redu.

Za potpredsjednika Savjeta bit ie izabran onaj imenovani dlan Savjeta kojije dobio najveii
broj glasova nazodnih imenovanih dlanova Savjeta iz reda predstavnika Hrvata kojemu pripada.

Ukoliko je vi5e kandidata za potpredsjednika Savjeta dobilo jednak broj glasova nazodnih
imenovanih dlanova Savjeta svakog pojedinog reda predstavnika Hrvata iz st.2. ovog dlanka,
svi kandidati s jednakim brojem glasova imaju pravo sudjelovanja u narednim izbornim
krugovima. Kandidat s najveiim brojem glasova bit ie izabran za potpredsjednika Savjeta.

Clanak 9

Postupak tajnog glasovanja za izbor predsjednika i detiri potpredsjednika Savjeta provodi
Povjerenstvo za izbor kojeg 6ini pet dlanova iz redova sluZbenika Ureda koje imenuje delnik
Ureda.

ilanak 10.

Savjet zasjeda rrajrnanje jednunr godiSnje u Republici Hrvatskcrj, Sjednica Savjeta nroZe se po
potrehi odrTati i na drugi odgovarajuii nadin.
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III. PRAVA I DUZNOSTI PREDSJEDNIKA. PoTPREDSJEDNIKA I IMENOVANIFI
flaruova sAVJE'rA

e lanak 1 l.

Predsjednik Savjeta:

predstavlja i zastupa Savjet,
u suradnji s delnikom Ureda saziva sjednice te predlaze dnevni red sjednica.
predsjedava sjednicama Savjeta i potpisuje akte Sa,,'ieta i
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Sar,jet.

Clanak 12.

Potpredsj ednik Savj eta:

l. zamjenjuje predsjednika Savjeta u sludaju njegove sprijedenosti ili odsutnosti.
2. pomaie predsjedniku Savjeta u radu i
3. obavlja poslove iz djelokmga predsjednika Savjeta koje mu povjeri predsjednik Savjeta.

Predsjednika Savjeta u sludaju njegove sprijedenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik
Savjeta iz reda predstavnika Flrvata kojima pripada predsjednik Savjeta. U sludaju sprijedenosti
ili odsutnosti predsjednika Savjeta i potpredsjednika Savjetaizredapredstavnik aHrvatakojima
pripada predsjednik Savjeta. sjednicu Savjeta vodit ie potpredsjednik Savjeta nazodan na
sjednici izabran javnim glasovanjem veiinom glasova nazodnih imenovanih dlanova Savjeta.

elanak 13.

lmenovani dlan Saljeta ima prava i duZnosti utvrdene Zakonom. Odlukom i ovim Poslovnikom,
a osobito:

biti nazodan sjednicama Savjeta i odbora kojih je dlan i sudjelovati u njihovu radu,
predlagati Savjetu razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djetokruga.
raspravljati i izjaSnjavati se o svakom pitanju kojeje na dnevnom redu sjednice Savjeta
te o njemu odludivati,
predlagati zakljudke i preporuke iz djelokruga Savjeta.

Savjet redovito raspravlja o provedbi Strategije o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima
izvan Republike HrvatskeiZakonate o drugim pitanjimaod interesa zaHwateizvan Republike
Hrvatske.

elanak 14.

Imenovani dlan Savjeta moZe biti razrijeSen duZnosti i prije isteka mandata od detiri godine, a
na prijedlog delnika Ureda, najmanie .iedne treiine imenovanih dlanova Savjeta, na osobni
zahtjev, ako neopravdano izostane sa sjednica Savjeta dva puta uzastopno i u slu0aju povretle
Poslovnika.

Postupak predlaganja novog dlana Savjeta provodi Ured.
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ilanak l5

LI obavlianju savjetniike duZrrosti ilan Savjeta du2an je duvati osobni ugled, ugled Savjeta.
ugled LIreda i ugled Republike Flrvatske.

U obavljaniu privatnih poslova dlan Savjeta ne smije zlouporabiti sluZbene oznake ili autoritet
savjetnidke duZnosti.

U javnim nastupima u kojima predstavlja Savjet. dlan Savjeta duZan je se ponaSati
dostojanstveno na nadin da ne nanosi Stetu ugledu Savjeta.

Ukoliko dlan Savjeta svojim pona5anjem nedvojbeno vrijeda dostojanstvo i ugled savjetnidke
duZnosti ili zlouporabi sluZbene oznake ili autoritet savjetnidke duZnosti, isti 6e se razrijeSiti
sukladno dlanku 14. Poslovnika.

elan Savjeta koji svojim pona5anjem kr5i odredbe Ustava Republike Flrvatske i pozitivnih
pravnih propisa Republike Hrvatske razriie5it 6e se duZnosti sukladno dlanku 14. Poslovnika.

Ukoliko je protiv dlana Savjeta pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak ili je potvrdena
optuZnica ili je pravomoino osuden za neko od kaznenih djela propisanih Kaznenim zakonom
Republike Hrvatske ili je pravomoino osuden za neko od djela kaZnjivih u dr2avi
prebivali5ta/boraviSta, razrije5it ie se duZnosti sukladno dlanku 14. Postovnika.

ilanak 16.

Deset ( 10) dana, a u iznimnim sludajevima kraie. prije odrZavanja sjednice Savjeta imenovanirn
dlanovima Savjeta dostavljaju se dnevni red i materijali o kojima ie se raspravljati na sjednici
Savjeta.

elanak l7

lmenovani dlanovi Savjeta imaju pravo od predsjednika Savjeta i potpredsjednika Savjeta traZiti
obavijesti o temama koje su na dnevnom redu sjednice Savjeta te druge obavijesti koje su mu
potrebne kao dlanu Savjeta.

Clanak 18.

Imenovani dlanovi Savjeta imaju pravo na novdanu naknadu tro5kova putovanja na sjednicu
Savjeta te na naknadu tro5kova smjeStaja sukladno Odluci o troSkovima koju donosi delnik
Ureda.

ilanovi Savjeta ne primaju novdanu naknadu za svoj rad.

ilanak 19.

Savjet sukladno Zakonu zasjcda u plenumu i u odborima prema principu plipadnosti istorn
zemljopisnom podrudju i to:

Odbor za Bosnu i Hercegovinr.r.
Odbor za hrvatsku manjinu,
Odbor za hrvatsko iseljeniStvo/dijasporu u europskim drZavama i
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- odbor za hrvatsko iseljeni5tvo/dijaspom u prekooceanskim drLavama.

Predsjednik Odbora je izabrani potpredsjednik Savjeta iz redova Hrvata izvan Republike
Hruatske koj e predstavlj a.

O radu i usvojenim zakljudcima i preporukama Odbora predsjednici Odbora iznrjeSiuju Savjet
usmenim putem na plenarnom dijelu sjednice.

Zakljudci i preporuke usvajaju se veiinom glasova nazodnih imenovanih dlanova Savjeta.

ilanak 20.

Rad Savjeta moZe se organizirati i po tematskim panelima, Na tematske panele mogu se pozvati
vanjski suradnici, posebice strudnjaci iz podrudja koje je tema panela kao i predstavnici
nadleZnih tijela drZavne uprave.

Na panelima se usvajaju zakljudci i preporuke o kojima se izvje56uje na plenarnom dijelu
sjednice Savjeta.

ilanak 21.

Predsjednici Odbora pripremaju radne materijale za raspravu na sjednici Savjeta uz pomoi
Ureda te pripremaju i predstavljaju izvjeSie, zakljudke i preporuke na plenarnoj sjednici Savjeta.

O svim zakljudcima i preporukama raspravlja se i odluduje na plenamoj sjednici Savjeta
vecinom glasova nazodnih imenovanih dlanova Savjeta.

Savjet podnosi izvje5ie o radu Vladi Republike Hrvatske, odnosno zakljudke i preporuke koje
je donijelo.

IV. DNE\,TNI RED SJEDNICE SAVJETA

elanak22.

Dnevni red sjednice Savjeta predlaZe predsjednik Savjeta na podetku sjednice. Dnevni red se
prethodno utvrduje u suradnji s delnikom Ureda.

Potpredsjednici Savjeta mogu predloZiti da se iz predloZenog dnevnog reda pojedini prijedlog
izostavi, dopuni ili iznjeni redoslijed razmatranja.

Dnevni red se usvaja veiinom glasova nazodnih imenovanih dlanova savjeta.

V. SUDJELOVANJE U RADU

itanat z:.

U radu Savjeta sudjeluju i dlanovi Savjeta po poloZaju te druge osobe od madaja zandSavjeta.
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ilanak 24.

Predsjednik Savjeta daje rijed dlanovima Savjeta i drugim govornicima redoslijedorn kojim sl
se prijavili.

Govomik moZe govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrdenom dnevnour redu.

elan Savjeta koji Zeli govoriti o povredi ovoga Poslovnika ili utvrdenoga dnevnog reda ima
pravo govoriti odmah kada to zaIrai.i. a najdulje dvije rninute.

e lanak 15.

Radi djelotvornijeg rada na sjednici, govornik treba govoriti kratko i u vezi s predmetom
rasprave. ne ponavljajuii ono Sto je vei redeno i najdulje tri minute, a predlagatelj i izvjestitelj
najdulje pet minuta.

VI. VOEENJE ZAPISNIKA

elanak 26.

O radu na sjednicama Savjeta vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrZi: redni broj sjednice; vrijeme imjesto odrtavanja sjednice: imena nazodnih i
nenazodnih dlanova Savjeta; imena i duZnosti drugih nazodnih; dnevni red sjednice, prikaz tijeka
sjednice s nazivima prijedloga o kojima se raspravljalo i odludivalo; i imena govornika. rezultat
glasovanja o svakom pojedinom prijedlogu te nazive akata koji su doneseni na sjednici.

Na podetku svake sjednice usvaja se zapisnik s prethodne sjednice koji se u razdoblju izmedu
sjednica usuglaSava elektronidkom prepiskom, pri demu dlanovi Savjeta ispravke trebaju poslati
Uredu najkasnije 30 dana prije odrZavanja sjednice.

Zapisnik s prethode sjednice Savjeta usvaja sejavnim glasovanjem veiinom glasova nazodnih
imenovanih dlanova Savjeta.

Zapisnik se prema potrebi moZe usvojiti i na drugadiji nadin.

Zapisnik potpisuju predsjednik Savjera i zapisnidar.

VII. ODLUCIVNNTE I GLASOVANJE

ilanak 27.

Savjct moZc odludivati ako jc na sjcdnici nazoina vciina imcnovanih dlanova Savjcta, a
odluduje veiinom glasova nazodnih imenovanih dlanova, ako Zakonom ili ovim Poslovnikom
nije drukdije odredeno.

Savjet veiinom glasova imenovanih dlanova Savjeta nazodnih sjednici odluduje o:

l. izboru i razrjeSenju predsjednika Savjeta i potpreds.iednika Savjeta.
2. dnevnom redu Savjeta"
3. imenovanju zapisnidara.
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4. usvajanju zapisnika s prethodne sjednice,
5. radu Savjeta i
6. zakljudcima i preporukama.

elanak 28.

Imenovani dlanovi Savjeta tajnim glasovanjem odluduju o izboru predsjednika Savjeta i detiri
potpredsjednika Savjeta. ajavnim glasovanjem o usvajanju Poslovnika dnevnom redu sjednice
Savjeta, imenovanju zapisnidara, usvajanju zapisnika s prethodne sjednice, zakljudcima i
prepomkama, razrje5enju predsjednika i detiri potpredsjednika Savjeta te drugim pitanjima u
svezi s radom Savjeta.

Javno se glasuje tako da se imenovani dlanovi Savjeta dizanjem ruku ili poimenidno,
izjasnjavaju "za" prijedlog, "protiv" prijedloga ili se "suzdrLavaju" od glasovanja.

Poimenidno se glasuje ako se ne moZe todno utvrditi rezultat glasovanja, odnosno ako tako
odtudi Savjet, na prijedlog predsjednika Savjeta.

Poimenidno se glasuje tako da imenovani dlan Savjeta, nakon Sto je prozvan, izjavljuj e:',z:a,,,
"protiv" ili "suzdrZan".

ilanak 29.

Red na sjednici Savjeta odrZava predsjednik Savjeta.

Govomika moze opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik savjeta.

Pr 'dsjednik Savjeta se brine o tome da govornik ne bude ometan ili sprijeden u svom govoru.

ilanak 30.

Administrativne i tehnidke poslove za Savjet obavlja Ured.

poslovnik se mijenja i dopunjava 
"* 

r".,":t;::*'njegovog donosenja.

Clanak32.

ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donosenja, a potpizuje ga predsjednik Savjeta.

/
frecl

/,t^-
sjednik eta
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