
Na temelju članka 27. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12), a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o osnivanju i 

imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 7. 
rujna 2017. godine, Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske na 

konstituirajućoj sjednici 18. prosinca 2017. godine, donosi: 

 

POSLOVNIK O RADU SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN 

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 
Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 

(dalje u tekstu: Poslovnik) u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan 

Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/11 i 16/12, dalje u tekstu: Zakon) i Odlukom Vlade 
Republike Hrvatske o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate 

izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Odluka) uređuje ustroj i rad Savjeta Vlade Republike 

Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Savjet), a osobito: 

 
- konstituiranje Savjeta; 

- prava i dužnosti predsjednika Savjeta, potpredsjednika Savjeta i imenovanih članova Savjeta; 

- dnevni red sjednice Savjeta; 
- sudjelovanje u radu; 

- vođenje zapisnika; i 

- odlučivanje i glasovanje. 

 
Članak 2. 

 

U smislu odredaba ovog Poslovnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 
 

- Savjet je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike 

Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan 
Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske osniva Savjet; 

- članovi Savjeta su imenovani članovi Savjeta i članovi Savjeta po položaju; 

- imenovani članovi Savjeta su predstavnici Hrvata izvan Republike Hrvatske s pravom glasa koje 

imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od četiri godine; i 
- članovi Savjeta po položaju su predstavnici državnih tijela i institucija, Katoličke crkve i 

organizacija civilnoga društva bez prava glasa. 

 
Članak 3. 

 

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški 
i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA 

 
Članak 4. 

 

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske. 

 

Na početku konstituirajuće sjednice Savjeta izvodi se himna Republike Hrvatske. 
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Članak 5. 

 

Najstariji član Savjeta otvara konstituirajuću sjednicu Savjeta i predsjedava sjednicom do izbora 
predsjednika Savjeta. 

 

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima, do izbora predsjednika Savjeta, sva prava i dužnosti 
predsjednika Savjeta u pogledu predsjedanja i rukovođenja konstituirajućom sjednicom. 

 

Najstariji član Savjeta utvrđuje da je uz poziv za konstituirajuću sjednicu priložen prijedlog dnevnog 

reda i prijedlog Poslovnika. 
 

Savjet se konstituira izborom predsjednika i četiri potpredsjednika Savjeta te usvajanjem Poslovnika, 

ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina imenovanih članova Savjeta. Na konstituirajućoj 
sjednici Savjet donosi Poslovnik o radu, dvotrećinskom većinom glasova imenovanih članova Savjeta. 

 

Članak 6. 
 

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice predlaže zapisničara i njegovog zamjenika iz redova službenika 

Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a imenovani članovi Savjeta 

prihvaćaju ga javnim glasovanjem. 
 

Članak 7. 

 
Predsjednik Savjeta bira se na mandat od četiri godine. 

 

Predsjednik Savjeta bira se iz redova imenovanih članova Savjeta. Predsjednik Savjeta je izabran u 

prvom izbornom krugu ukoliko dobije najmanje 10 glasova nazočnih imenovanih članova Savjeta. 
 

Ako niti jedan od kandidata za predsjednika Savjeta ne dobije potreban broj glasova nazočnih 

imenovanih članova Savjeta, pravo sudjelovanja u narednim krugovima do izbora imaju dva kandidata 
koja su u prvom krugu dobila najveći broj glasova, odnosno ukoliko je više kandidata u prvom krugu 

dobilo jednak broj glasova svi kandidati s jednakim brojem glasova. Kandidat s najvećim brojem 

glasova biti će izabran za predsjednika Savjeta.  
 

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

 

 
Članak 8. 

 

Potpredsjednici Savjeta biraju se na mandat od četiri godine. 
 

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

- Bosne i Hercegovine; 
- hrvatske manjine; 

- hrvatskih iseljenika/dijaspore iz europskih država; i  

- hrvatskih iseljenika/dijaspore iz prekooceanskih država.  

 
Pojedini potpredsjednik Savjeta je izabran u prvom izbornom krugu ukoliko dobije najmanje 5 glasova 

nazočnih imenovanih članova Savjeta koji su predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine; hrvatske 

manjine; hrvatskih iseljenika/dijaspore iz europskih država; i hrvatskih iseljenika/dijaspore iz 
prekooceanskih država. 

 

Ako niti jedan od kandidata za potpredsjednike Savjeta ne dobije potreban broj glasova nazočnih 

imenovanih članova Savjeta, pravo sudjelovanja u narednim krugovima do izbora imaju dva kandidata 
koja su u prvom krugu dobila najveći broj glasova, odnosno ukoliko je više kandidata u prvom krugu 
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dobilo jednak broj glasova svi kandidati s jednakim brojem glasova. Kandidat s najvećim brojem 

glasova biti će izabran za potpredsjednika Savjeta. 

 
 

Članak 9. 

 
Postupak tajnog glasovanja za izbor predsjednika i četiri potpredsjednika Savjeta provodi 

Povjerenstvo za izbor kojeg čini pet članova iz redova službenika Središnjeg državnog ureda za Hrvate 

izvan Republike Hrvatske i koje imenuje državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan 

Republike Hrvatske. 
 

Članak 10. 

 
Savjet zasjeda najmanje jednom godišnje u Republici Hrvatskoj. Sjednica Savjeta može se po potrebi 

održati i na drugi odgovarajući način. 

Članak 11. 
 

Imenovani član Savjeta može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata od četiri godine, a na 

prijedlog najmanje jedne trećine imenovanih članova Savjeta, na osobni zahtjev, ako neopravdano 

izostane sa sjednica Savjeta dva puta uzastopno ili u slučaju smrti. 
 

Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen, te o njemu odlučuju većinom glasova imenovani članovi 

Savjeta na prvoj sljedećoj sjednici Savjeta na kojoj sudjeluje većina imenovanih članova Savjeta. 
 

Postupak prijedloga imenovanja novog člana Savjeta provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan 

Republike Hrvatske. 

 
 

III. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I IMENOVANIH ČLANOVA 

SAVJETA 

 

Članak 12. 

 
Predsjednik Savjeta: 

 

1. predstavlja i zastupa Savjet; 

 
2. saziva sjednice, predlaže dnevni red sjednica, predsjedava sjednicama Savjeta i potpisuje akte  

    Savjeta; i 

 
3. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Savjet. 

 

Članak 13. 
 

Potpredsjednik Savjeta: 

 

1. zamjenjuje predsjednika Savjeta u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti; 
 

2. pomaže predsjedniku Savjeta u radu; 

 
3. obavlja poslove iz djelokruga predsjednika Savjeta koje mu povjeri predsjednik Savjeta. 

 

Predsjednika Savjeta u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik Savjeta 

iz predstavnika Hrvata kojima pripada predsjednik Savjeta. 
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U obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik Savjeta dužan je pridržavati se predsjednikovih uputa 

i uputa Savjeta. 

 
Članak 14. 

 

Imenovani član Savjeta ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Odlukom i ovim Poslovnikom, a 
osobito: 

 

1. biti nazočan sjednicama Savjeta i odbora kojih je član i sudjelovati u njihovu radu; 

 
2. predlagati Savjetu razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga; 

 

3. raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Savjeta te o njemu  
    odlučivati, izuzev članova Savjeta po položaju koji sudjeluju u radu Savjeta bez prava glasa; 

 

4. predlagati zaključke i preporuke iz djelokruga Savjeta. 
 

Savjet redovito raspravlja o provedbi Strategije o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan 

Republike Hrvatske i Zakona te o drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. 

 
Članak 15. 

 

Deset (10) dana, a u iznimnim slučajevima kraće, prije održavanja sjednice Savjeta imenovanom članu 
Savjeta dostavljaju se: 

 

1. prijedlozi zaključaka i preporuka koje donosi Savjet; i 

 
2. dnevni red i materijali o kojima će se raspravljati na sjednici Savjeta. 

 

Članak 16. 
 

Imenovani članovi Savjeta imaju pravo od predsjednika Savjeta i potpredsjednika Savjeta tražiti 

obavijesti o temama koje su na dnevnom redu sjednice Savjeta te druge obavijesti koje su mu potrebne 
kao članu Savjeta. 

 

Članak 17. 

 
Imenovani članovi Savjeta imaju pravo na novčanu naknadu troškova putovanja na sjednicu Savjeta, 

te na naknadu troškova smještaja sukladno Odluci o troškovima koju donosi državni tajnik Središnjeg 

državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. 
 

Članovi Savjeta ne primaju novčanu naknadu za svoj rad. 

 
Članak 18. 

 

Savjet sukladno Zakonu zasjeda u plenumu i u odborima prema principu pripadnosti istom 

zemljopisnom području i to: 
 

- Odbor za Bosnu i Hercegovinu; 

- Odbor za hrvatsku manjinu; 
- Odbor  za hrvatsko iseljeništvo u europskim državama; i 

- Odbor za hrvatsko iseljeništvo u prekooceanskim državama. 

 

Predsjednik Odbora je izabrani potpredsjednik Savjeta iz redova Hrvata izvan Republike Hrvatske 
koje predstavlja. 
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U radu Odbora sudjeluje i po jedan službenik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike 

Hrvatske kao zapisničar. 
 

O radu i usvojenim zaključcima i preporukama odbora predsjednici odbora izvješćuju Savjet usmenim 

putem na plenarnom dijelu sjednice. 
 

Zaključci i preporuke usvajaju se većinom glasova nazočnih imenovanih članova Savjeta. 

 

Članak 19. 
 

Rad Savjeta može se organizirati i po tematskim panelima. Na tematske panele mogu se pozvati 

vanjski suradnici, posebice stručnjaci iz područja koje je tema panela kao i predstavnici nadležnih 
tijela državne uprave. 

 

Na panelima se usvajaju zaključci i preporuke o kojima se izvješćuje na plenarnom dijelu sjednice 
Savjeta. 

 

Članak 20. 

 
Predsjednici odbora pripremaju radne materijale za raspravu na sjednici Savjeta uz pomoć Središnjeg 

državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te pripremaju i predstavljaju izvješće i preporuke 

na plenarnoj sjednici Savjeta. 
 

O svim zaključcima i preporukama raspravlja se i odlučuje na plenarnoj sjednici Savjeta većinom 

glasova nazočnih imenovanih članova Savjeta. 

 
 

IV.DNEVNI RED SJEDNICE SAVJETA 

 
Članak 21. 

 

Dnevni red sjednice Savjeta predlaže predsjednik Savjeta. 
 

Dnevni red se usvaja većinom glasova nazočnih imenovanih članova Savjeta. 

 

Potpredsjednici Savjeta mogu predložiti da se iz predloženog dnevnog reda pojedini prijedlog izostavi, 
dopuni ili izmjeni redoslijed razmatranja. 

 

Članak 22. 
 

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje da se pojedini prijedlog izostavi, 

dopuni ili izmijeni iz dnevnog reda. 
 

Nakon donošenja odluka iz prethodnog stavka dnevni se red prihvaća u cjelini. 

 

 
V. SUDJELOVANJE U RADU 

 

Članak 23. 
 

U radu Savjeta sudjeluju i članovi Savjeta po položaju te druge osobe od značaja za rad Savjeta.  
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Članak 24. 

 
Predsjednik Savjeta daje riječ članovima Savjeta i drugim govornicima redoslijedom kojim su se 

prijavili. 

 
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

Član Savjeta koji želi govoriti o povredi ovoga Poslovnika ili utvrđenoga dnevnog reda ima pravo 

govoriti odmah kada to zatraži, a najdulje dvije minute. 
 

Članak 25. 

 
Radi djelotvornijeg rada na sjednici, govornik treba govoriti kratko i u vezi s predmetom rasprave, ne 

ponavljajući ono što je već rečeno i najdulje tri minute, a predlagatelj i izvjestitelj najdulje pet minuta. 

 
 

 

VI. VOĐENJE ZAPISNIKA 

 
Članak 26. 

 

O radu na sjednicama Savjeta vodi se zapisnik. 
 

Zapisnik sadrži: redni broj sjednice; vrijeme i mjesto održavanja sjednice; imena nazočnih i 

nenazočnih članova Savjeta; imena i dužnosti drugih nazočnih; dnevni red sjednice, prikaz tijeka 

sjednice s nazivima prijedloga o kojima se raspravljalo i odlučivalo; i imena govornika, rezultat 
glasovanja o svakom pojedinom prijedlogu te nazive akata koji su doneseni na sjednici. 

 

Članovi Savjeta imaju pravo iznijeti primjedbe na zapisnik o čijoj se osnovanosti odlučuje na sjednici 
bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 

 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

 

Zapisnik potpisuju predsjednik Savjeta i zapisničar. 

 
 

VII. ODLUČIVANJE I GLASOVANJE 

 
Članak 27. 

 

Savjet može odlučivati ako je na sjednici nazočna većina imenovanih članova Savjeta, a odlučuje 
većinom glasova nazočnih imenovanih članova, ako Zakonom i ovim Poslovnikom nije drukčije 

određeno. 

 

Savjet većinom glasova svih imenovanih članova Savjeta odlučuje o: 
 

1. izboru i razrješenju predsjednika Savjeta i potpredsjednika Savjeta; 

 
2. radu Savjeta; i 

 

3. zaključcima i preporukama. 
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Članak 28. 

 
Imenovani članovi Savjeta tajnim glasovanjem odlučuju o izboru predsjednika Savjeta i četiri 

potpredsjednika Savjeta, a javnim glasovanjem o dnevnom radu sjednice Savjeta, zaključcima i 

preporukama te izboru zapisničara. 
 

Javno se glasuje tako da se imenovani članovi Savjeta dizanjem ruku ili poimenično, izjašnjavaju “za” 

prijedlog, “protiv” prijedloga ili se “suzdržavaju” od glasovanja. 

 
Poimenično se glasuje ako se ne može točno utvrditi rezultat glasovanja, odnosno ako tako odluči 

Savjet, na prijedlog predsjednika Savjeta. 

 
Poimenično se glasuje tako da imenovani član Savjeta, nakon što je prozvan, izjavljuje: “za”, “protiv” 

ili “suzdržan”. 

 
Članak 29. 

 

Red na sjednici Savjeta održava predsjednik Savjeta. 

 
Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Savjeta. 

Predsjednik Savjeta se brine o tome da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru. 

 
Članak 30. 

 

Administrativne i tehničke poslove za Savjet obavlja Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike 

Hrvatske. 
 

Članak 31. 

 
Poslovnik se mijenja i dopunjava na način i po postupku njegovog donošenja. 

 

Članak 32. 
 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a potpisuje ga predsjednik Savjeta. 

 

 
Predsjednik Savjeta 

Ivan Grbešić 


