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2. PREDGOVOR
Na temeljima ustavne obveze zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i
promicanja njihovih veza s domovinom, u skladu sa Zakonom i Strategijom o odnosima
Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te Provedbenim programom
Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike
Hrvatske za razdoblje 2021.-2024. i Godišnjim planom
rada za 2021. godinu, Središnji državni ured za Hrvate
izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Središnji
državni ured), kao središnje tijelo državne uprave
nadležno za područje odnosa s Hrvatima izvan
Republike Hrvatske i u 2021. godini svoj je rad temeljio
na propisanom strateškom i normativnom okviru kojim
su determinirane najvažnije zadaće, aktivnosti i ciljevi
javne politike u području odnosa prema Hrvatima izvan
Republike Hrvatske. Sastavni dio hrvatske unutarnje i
vanjske politike je skrb za sve Hrvate izvan Republike
Hrvatske, a misija Središnjeg državnog ureda je djelovati na zaštiti prava i interesa Hrvata izvan
Republike Hrvatske, skrbiti za očuvanje i jačanje njihovog identiteta i prosperiteta, raditi na
uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i razvoju
suradnje s Republikom Hrvatskom te stvarati poticajno okruženje i ispunjavati uvjete za
povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u društveni i
gospodarski život u Republici Hrvatskoj.
Tijekom 2021. godine, uslijed općih i sveprisutnih ograničenja uzrokovanih širenjem bolesti
COVID-19, Središnji državni ured nastavio je provoditi mjere i aktivnosti utvrđene
Provedbenim programom i Godišnjim planom rada te djelovati na području razvoja odnosa s
Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
U tom pogledu, promatrano iz perspektiva kategorija Hrvata izvan Republike Hrvatske,
poseban trud ulagao se u aktivnosti kojima se ispunjavaju potrebe hrvatskog naroda u Bosni i
Hercegovini te skrbi o njihovom položaju i kvaliteti života. S ciljem zalaganja za interese
Hrvata u Bosni i Hercegovini, aktivno se sudjelovalo na brojnim sastancima i susretima s
predstavnicima svih razina vlasti na kojima se razgovaralo o zaštiti prava i interesa Hrvata,
jačanju organizacija i zajednica te daljnjem razvoju povezanosti i suradnje na dobrobit naroda
obje države. Realizirane su potpore dvama važnim strateškim projektima, a uspješno je
proveden i javni poziv i javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Hrvate
u Bosni i Hercegovini kojim je financirano 169 projekata iz različitih područja života.
Dodijeljen je i planirani broj stipendija te proveden niz drugih međuresornih aktivnosti u
Republici Hrvatskoj s ciljem koordiniranog pristupa ostvarivanju interesa i potreba Hrvata u
Bosni i Hercegovini.
Tijekom 2021. godine intenzivno smo surađivali sa zajednicama Hrvata u susjednim državama
u kojima Hrvati ostvaruju status nacionalne manjine. Brojni susreti i sastanci omogućili su
nastavak sustavnog pristupa u praćenju provedbe postojećih međudržavnih ugovora o zaštiti
prava Hrvata te prilike za unaprjeđenje njihova statusa i položaja. Održana je jedna sjednica
Međuvladinog mješovitog odbora, a uspješno je, po prvi puta provedeno i pet strateških
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projekata iznimno važnih za hrvatsku nacionalnu manjinu i poticaj dodatnom osnaživanju
etničke, kulturne i jezične samosvijesti hrvatskih manjinskih zajednica te jačanju njihova
položaja kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama. Pored važnih strateških projekata,
financirano je i 195 projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine kojima se podupiru
njihova nastojanja u očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, jačanju veza, suradnje i
povezanosti s Republikom Hrvatskom.
U području odnosa s hrvatskim iseljeništvom globalna pandemija koronavirusa utjecala je na
više aspekata suradnje, a osobito na mogućnosti susreta, okupljanja i realizacije projekata koji
podrazumijevaju slobodu kretanja i socijalni doticaj. Unatoč navedenim ograničenjima,
uspješno je, videokonferencijskim putem, održana sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvatske
za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a na sličan način održani su i drugi važniji sastanci.
Uspješno je proveden javni natječaj za financiranje brojnih projekata od interesa hrvatskih
iseljeničkih zajednica te dodijeljena potpora za 105 projekata iz 17 različitih država. Osigurana
je izrada i distribucija medijskog sadržaja, programa i informacija za Hrvate izvan Hrvatske, a
povećan je i broj polaznika internetskih tečajeva učenja hrvatskog jezika na daljinu, koji je
dosegnuo brojku od 10.544 polaznika na kraju 2021. godine.
U kontekstu potpore integraciji hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku,
aktivno se pristupilo administrativnoj pomoći u ubrzavanju stjecanja hrvatskog državljanstva,
ubrzanju postupaka rješavanja privremenog i stalnog boravka u Hrvatskoj te drugim
aktivnostima od značaja za praktičnu potporu u integraciji, među kojima treba izdvojiti i
uspostavu nove, posebne kategorije Hrvati izvan Hrvatske na portalu e-građani. U kontekstu
poticanja povratka uspješno su nastavljeni projekti posebnih upisnih kvota za studij u Hrvatskoj
te Program učenja hrvatskog jezika, odnosno javni natječaj za dodjelu stipendija za dolazak,
boravak i učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj.
Značajan dio aktivnosti Središnjeg državnog ureda u 2021. bio je usmjeren i na jačanje
međuresorne suradnje i koordiniranje aktivnosti svih tijela državne uprave u smjeru
učinkovitijih odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Rezultat je to i početka postupka
izrade novog akta strateškog planiranja od nacionalnog značaja u području odnosa Republike
Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, odnosno izrade Nacionalnog plana razvoja
odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do
2027., koji je započeo u svibnju 2021. i u čijoj Stručnoj radnoj skupini sudjeluju predstavnici
svih relevantnih institucija koji u svome djelokrugu obuhvaćaju poslove s Hrvatima izvan
Hrvatske.
Sve navedene aktivnosti provedene su u okvirima stabilnog unutarnjeg organizacijskog i
financijskog okruženja koje je osigurano djelotvornim, zakonitim i sustavnim upravljanjem
promjenama, inovacijama i resursima u nadležnosti Glavnog tajništva, u skladu s izrađenim
planovima i aktima te izvješćima o svim važnijim poslovnim procesima Središnjeg državnog
ureda.
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3. UVOD
Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike
Hrvatske, a Hrvati izvan Republike Hrvatske ravnopravan su dio jednog i nedjeljivog hrvatskog
naroda. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom, slijedom Ustava Republike
Hrvatske i Strategije o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
Republika Hrvatska svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske temelji na uzajamnoj
suradnji i pružanju potpore te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti
i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.
Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11 i
16/12) osnovan je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao središnje
tijelo državne uprave mjerodavno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata
izvan Republike.
Neke od temeljnih zadaća Središnjeg državnog ureda su da štiti prava i interese Hrvata izvan
Republike Hrvatske; radi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan
Republike Hrvatske i jačanju njihovih zajednica; radi na jačanju suradnje, a posebno
gospodarske suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske; 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; propisuje mjere i aktivnosti pri povratku
i useljavanju, te da poduzima čitav niz drugih mjera/aktivnosti radi rješavanja brojnih pitanja
od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Kao središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i
Hrvata izvan Republike Hrvatske Središnji državni ured ujedno koordinira i nadzire aktivnosti
između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje
Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, kako bi se na sveobuhvatan način
pomoglo brojnim Hrvatima i hrvatskim zajednicama u inozemstvu pri tome uvažavajući različit
položaj, specifičnosti i raznolikost hrvatskih zajednica.
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a. Organizacijska struktura Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

KABINET DRŽAVNOG
TAJNIKA

URED DOBRODOŠLICE

SEKTOR ZA PRAVNI
POLOŽAJ, KULTURU I
OBRAZOVANJE HRVATA
IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE

SLUŽBA ZA PRAVNI
POLOŽAJ, KULTURU I
OBRAZOVANJE HRVATA U
BOSNI I HERCEGOVINI

SLUŽBA ZA PRAVNI
POLOŽAJ, KULTURU I
OBRAZOVANJE HRVATSKE
MANJINE

SEKTOR ZA PROVEDBU I
NADZOR PROGRAMA I
PROJEKATA HRVATA IZVAN
REPUBLIKE HRVATSKE

SLUŽBA ZA PRAVNI
POLOŽAJ, KULTURU I
OBRAZOVANJE HRVATSKOG
ISELJENIŠTVA

SLUŽBA ZA PROVEDBU I
NADZOR NATJEČAJA I
PROJEKATA HRVATA IZVAN
REPUBLIKE HRVATSKE

SLUŽBA ZA GOSPODARSKU
SURADNJU

GLAVNO TAJNIŠTVO

SLUŽBA ZA LJUDSKE
RESURSE I OPĆE POSLOVE

SLUŽBA ZA FINANCIJSKOMATERIJALNE I
INFORMATIČKE POSLOVE
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b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama
Ustrojstvena
jedinica (2. razina)

Kabinet državnog
tajnika

Broj
zaposlenih
na dan
31.12.
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Kvalifikacijska struktura (%)
VSS
(VIII i
VII-2)

VSS

1

3

VSŠ

SSS KV/PKV/
NKV

1

Spol (%)
M

Ž

1

4

Dobna struktura (%)
18-30

31-40

41-50

51-60

2

2

1

60+

Napomena: državni tajnik - dužnosnik Zvonko Milas
zamjenik državnog tajnika Dario Magdić - neposredno u SDUHIRH-u, izvan sustava unutarnjih ustrojstvenih jedinica
Ustrojstvena
jedinica (2. razina)

Sektor za provedbu i
nadzor programa i
projekata Hrvata
izvan RH
Služba za provedbu
i nadzor natječaja i
projekata Hrvata
izvan RH
Služba za
gospodarsku
suradnju

Broj
zaposlenih
na dan
31.12.

Kvalifikacijska struktura (%)
VSS
(VIII i
VII-2)

VSS

VSŠ

SSS KV/PKV/
NKV

Spol (%)
M

Ž

1

1

1

5

5

5

4

4

2

2

Dobna struktura (%)
18-30

31-40

41-50

51-60

60+

1

4

1

1

3
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Ustrojstvena jedinica
(2. razina)

Broj
zaposleni
h na dan
31.12.

Kvalifikacijska struktura (%)

VSS
(VIII i
VII-2)
Sektor za pravni
položaj, kulturu i
obrazovanje Hrvata
izvan RH
Služba za pravni
položaj, kulturu i
obrazovanje Hrvata
u BiH
Služba za pravni
položaj, kulturu i
obrazovanje hrvatske
manjine
Služba za pravni
položaj, kulturu i
obrazovanje
hrvatskog iseljeništva

VSS

VSŠ

SS
S

KV/PKV/
NKV

Spol (%)

M

Ž

Dobna struktura (%)

18-30

31-40

1

1

4

3

1

2

2

4

3

1

1

3

1

2

4

4

2

2

2

1

41-50

1

51-60

60+

1

1

1

1

1

1

1
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Ustrojstvena
jedinica (2. razina)

Broj
zaposlenih
na dan
31.12.

Kvalifikacijska struktura (%)

VSS
(VIII i
VII-2)

Ured dobrodošlice

Ustrojstvena
jedinica (2. razina)

4

Broj
zaposlenih
na dan
31.12.

VSS

VSŠ

SSS

KV/P
KV/
NKV

4

Kvalifikacijska struktura (%)

VSS
(VIII i
VII-2)

VSS

Glavno tajništvo

1

1

Služba za ljudske
resurse i opće
poslove

6

3

Služba za
financijskomaterijalne i
informatičke
poslove

5

3

VSŠ

SSS

Spol (%)

M

Ž

1

3

Dobna struktura (%)

18-30

Spol (%)

KV/P
KV/
NKV

M

Ž

31-40

41-50

51-60

2

1

1

Dobna struktura (%)

18-30

31-40

1
1

2

1

5

2

1

4

60+

41-50

51-60

60+

1
1

3

1

1

2

2

1
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4. KONTEKST
Početkom siječnja 2021. Središnji državni ured donio je prvi Provedbeni program Središnjeg
državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2024. (dalje u tekstu:
Provedbeni program).
Provedbeni program Središnjeg državnog ureda kratkoročni je akt strateškog planiranja koji se
izrađuje za provedbu ciljeva javnih politika utvrđenih u Programu Vlade Republike Hrvatske i
u hijerarhijski nadređenim aktima strateškog planiranja za upravno područje odnosa s Hrvatima
izvan Republike Hrvatske, odnosno u Strategiji o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima
izvan Republike Hrvatske.
Mjere kao i pokazatelji rezultata utvrđeni Provedbenim programom preuzeti su u Godišnji plan
rada za 2021. godinu te dodatno razrađene aktivnosti i rokovi za postizanje istih.
U kontekstu godišnjeg izvješća o radu, Središnji državni ured nastojao je odgovoriti na izazove
opisane hijerarhijski višim aktima strateškog planiranja koji su ujedno povezani s Programom
Vlade za mandatno razdoblje 2020. – 2024. Godišnje izvješće o radu je izvješće o napretku u
provedbi zacrtanih mjera, postignuću aktivnosti te ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata
mjera i utrošenim proračunskim sredstvima, a po prvi puta za 2021. godinu izrađuje se sukladno
novoj metodologiji.
Tijekom izvještajnog razdoblja, unutarnje organizacijske okolnosti, nužne za provedbu mjera
utvrđenih Godišnjim planom rada mogu se ocijeniti kao stabilne i dosljedne. Međutim,
izvanjske i opće društvene okolnosti povezane i uzrokovane pandemijom koronavirusa te općim
epidemiološkim mjerama i ograničenjima, prvenstveno u području mobilnosti i socijalnog
udruživanja, uvelike su utjecale i na provedbu zacrtanih mjera i nisu dozvolile realizaciju
pojedinih ključnih točaka ostvarenja u planiranoj dinamici, ili su onemogućile potpuno
provođenje pojedinih mjera u ovom izvještajnom razdoblju.
Uzimajući u obzir navedene okolnosti, Središnji državni ured uspješno je realizirao većinu
mjera zacrtanih Godišnjim planom rada i tako pridonio ostvarenju ciljeva navedenih u
Programu Vlade Republike Hrvatske, odnosno hijerarhijski nadređenih akata strateškog
planiranja.
Godišnjim planom rada iz Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda preuzeta su tri
posebna cilja koja su jasno povezana s prioritetima i provedbenim ciljevima iz programa Vlade
Republike Hrvatske.
Posebni cilj 1.: Zaštita prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanje njihovih
zajednica
Posebni cilj 2.: Razvijanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
Posebni cilj 3.: Poticanje povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku
Hrvatsku
Za provedbu navedenih posebnih ciljeva, utvrđeno je jedanaest ključnih mjera koje neposredno
doprinose ostvarenju posebnih ciljeva, razrađene su aktivnosti kojima se mjere ostvaruju,
definrani rokovi provedbe aktivnosti te utvrđeni pokazatelji rezultata mjera kao i ciljane
vrijednosti tih pokazatelja. Utvrđeni su izvori financiranja kao i potrebna proračunska sredstva.
Osim jedanaest neposrednih mjera, koje izravno doprinose ostvarenju posebnih ciljeva,
utvrđene su i tri opće, horizontalne mjere koje se odnose na upravljanje promjenama i
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inovacijama, djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima i resursima te odnose s partnerima,
građanima i drugim korisnicima usluga Središnjeg državnog ureda.
S obzirom na opisane opće i specifične okolnosti od značajnog utjecaja za provedbu mjera i
dinamiku postignuća aktivnosti u planiranim rokovima tijekom izvještajnog razdoblja, mjere
imaju sljedeći status:
▪ 13 mjera, status: U TIJEKU
▪ 1 mjera, status: KAŠNJENJE
Za provedbu aktivnosti iz Godišnjeg plana rada u 2021. godini Središnji državni ured utrošio je
78.652.579,43 kuna.
Detaljni prikaz statusa mjera, postignuća aktivnosti, ostvarenih pokazatelja rezultata mjera te
utrošenih proračunskih sredstava razrađen je u tablici pod točkom 5. Ostvarenje planiranih
aktivnosti.
Zaključno, možemo konstatirati da je u ovom izvještajnom razdoblju Središnji državni ured
uspješno realizirao provedbu Godišnjeg plana rada, odnosno planiranih aktivnosti i povezanih
pokazatelja rezultata. Godišnjim planom rada razrađeno je14 izravnih i neizravnih mjera od
kojih je 13 provedeno, odnosno u tijeku.
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5. OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.

Redni
broj

Naziv mjere

Svrha provedbe
mjere

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Broj međunarodnih
ugovora i sporazuma
o zaštiti prava HIRH

1

Zaštita prava i
statusa Hrvata
izvan
Republike
Hrvatske

Ostvariti punu
ravnopravnost
hrvatskog naroda u
BiH, odgovarajuću
razinu prava,
statusa i položaja
pripadnika hrvatske
nacionalne manjine
u europskim
državama te
hrvatskih
državljana i
pripadnika
hrvatskog naroda u
iseljeništvu.

Broj održanih
sjednica MMO-a

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

Aktivnosti

Izraditi evidenciju
najvažnijih bilateralnih
akata na području prava,
statusa i položaja HIRH
5

1
Sklopiti nove
međudržavne
ugovore/sporazume o
zaštiti prava HIRH

3

2

Pratiti provedbu
postojećih međudržavnih
ugovora/sporazuma
Organizirati održavanje
sjednica MMO-a

Kabinet državnog
tajnika
Dubravka
Severinski,
načelnica Sektora
za pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Sektor za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Broj unaprijeđenih
bilateralnih akata

0

0

Unaprijediti bilateralne
akte na području prava,
statusa i položaj HIRH

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

siječanj 2021.
0

NE

1

DA studeni 2021.

prosinac 2021.
Kabinet
državnog
tajnika
Kabinet
državnog
tajnika
Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
hrvatske
manjine

prosinac 2021.
srpanj/studeni 2021.

A862024
MEĐUVLADINI
MJEŠOVITI ODBORI

Pratiti provedbu
postojećih bilateralnih
akata i poticati
unaprjeđenja

Iznos
planiran u
Proračunu

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

Sektor za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske
Kabinet
državnog
tajnika

15.000,00

2.302,80

prosinac 2021.
2
prosinac 2021.

DA studeni 2021.

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

Ova mjera provodi se u skladu s
planiranom dinamikom obzirom
na njezino trajanje.
Izrađena je evidencija
najvažnijih bilateralnih akata na
području prava, statusa i
položaja HIRH-a (siječanj
2021.).
Na prijedlog SDUHIRH-a Vlada
Republike Hrvatske je na
sjednici 14. svibnja 2020.,
donijela Odluku o pokretanju
postupka za sklapanje
Sporazuma između Republike
Hrvatske i Češke Republike o
zaštiti hrvatske nacionalne
manjine u Češkoj Republici i
češke nacionalne manjine u
Republici Hrvatskoj, no zbog
situacije uzrokovane globalnom
pandemijom korona virusa
češka strana u 2021. nije
dostavila svoje mišljenje u vezi
predmetnog Sporazuma.
9. studenoga 2021. u Skopju je
održana 5. sjednica MMO-a
između RH i RSM
U mjesecu lipnju 2021. potpisan
je Program suradnje između
Ministarstva znanosti i
obrazovanja Republike
Hrvatske te Ministarstva
inovacija i tehnologije i
Ministarstva resursa Mađarske
u područjima obrazovanja i
znanosti za razdoblje 2021.2025.
U mjesecu listopadu 2021.
potpisan je Program suradnje u
području kulture između
Ministarstva kulture i medija
Republike Hrvatske i
Ministarstva kulture Republike
Bugarske za razdoblje 2021. –
2024.
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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.

Redni
broj

Naziv mjere

Svrha provedbe
mjere

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

Aktivnosti

Izraditi evidenciju krovnih
organizacija Hrvata u BiH

Broj strateških
projekata
organizacijama u BiH

2

2

Provesti strateške
projekte potpore
organizacijama Hrvata u
BiH

Izraditi evaluaciju
strateških projekata
organizacijama Hrvata u
BiH

Izraditi evidenciju krovnih
organizacija hrvatske
nacionalne manjine

2

Jačanje
organizacija i
zajednica
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Osnažiti
organizacije i
zajednice Hrvata
izvan Republike
Hrvatske sa
svrhom njihove
stabilnosti i razvoja
te promicanja
interesa Hrvata u
zemljama
nastanjenja.

Dubravka
Severinski,
načelnica
Sektor za pravni
položaj, kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Broj strateških
projekata
organizacijama HNM

2

5

Provesti strateške
projekte potpore
organizacijama hrvatske
nacionalne manjine

Izraditi evaluaciju
strateških projekata
organizacijama hrvatske
nacionalne manjine

Dražena Arar,
načelnica
Sektor za
provedbu i nadzor
programa i
projekata Hrvata
izvan Republike
Hrvatske

Izraditi evidenciju krovnih
organizacija hrvatskog
iseljeništva

Broj strateških
projekata
organizacijama u HI

0

0

Provesti strateški/e
projekte potpore
organizacijama hrvatskog
iseljeništva

Izraditi evaluaciju
strateških projekata
organizacijama hrvatskog
iseljeništva

Broj znanstvenoistraživačkih radova

15

18

Potaknuti znanstvenoistraživački rad na javnim
znanstvenim institutima
RH na temu HIRH
Pratiti znanstvenoistraživački rad na javnim
znanstvenim institutima
RH
Sudjelovati na
znanstveno-istraživačkim
skupovima, događajima,
konferencijama

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata u Bosni
i Hercegovini
Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske
Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata u Bosni
i Hercegovini
Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
hrvatske
manjine
Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske
Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
hrvatske
manjine
Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
hrvatskog
iseljeništva
Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske
Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
hrvatskog
iseljeništva

Sektor za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Iznos
planiran u
Proračunu

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

6.000.000,00

2

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

siječanj 2021.

studeni 2021.

A862030 PROGRAM
POTPORE
SVEUČILIŠTU I
HRVATSKOM
NARODNOM
KAZALIŠTU U
MOSTARU

DA siječanj 2021.

listopad 2021.

siječanj 2021.

studeni 2021.

A862032 PROGRAM
POTPORE
STRATEŠKIM
PROJEKTIMA
HRVATSKE
NACIONALNE
MANJINE U
INOZEMSTVU

2.500.000,00

5

listopad 2021.

DA prosinac 2021.

8.500.000,00

siječanj 2021.

-

A862025 HRVATSKE
SVJETSKE IGRE

500.000,00

n/p

DA studeni 2021.

-

n/p

DA prosinac 2021.

-

Ova mjera provodi se u skladu s
planiranom dinamikom obzirom
na njezino trajanje.
U siječnju 2021. izrađena je
evidencija krovnih i vodećih
organizacija HIRH-a.
Temeljem Odluke Vlade RH u
prosincu 2021. isplaćena su
sredstva u iznosu od
6.000.000,00 kuna, za strateške
projekte Hrvata u BiH i to
Sveučilištu Mostar
(4.000.000,00 kn) i HNK Mostar
(2.000.000,00 kn).
Odlukom Vlade RH u drugoj
polovici 2021. (70. sjednica
održana 22. srpnja 2021.),
osigurana su u Državnom
proračunu RH sredstva u
ukupnom iznosu od
2.500.000,00 kn za 5 strateških
projekata organizacija hrvatske
nacionalne manjine, koja su u
cijelosti isplaćena.
Nažalost, provedba strateškog
projekta organizacija hrvatskog
iseljeništva nije realizirana zbog
pandemije koronavirusa.
Tijekom cijele godine,
SDUHIRH kontinuirano
surađuje s javnim institutima i
potiče znanstveno-istraživački
rad na temu HIRH, ali u ovom
izvještajnom razdoblju nemamo
podatke o objavljenim
radovima, no ističemo da je
Ured sudjelovao na 13 različitih
znanstvenih skupova na temu
HIRH.

siječanj 2021.

kontinuirano 2021.

A862001
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE

kontinuirano 2021.
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Redni
broj

Naziv mjere

Svrha provedbe
mjere

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Broj stipendija za
učenje jezika u RH

Broj
polaznika/korisnika
e-učenja hrvatskog
jezika

Broj dodijeljenih
stipendija u lokalnim
sredinama

3

Očuvanje
hrvatskog
jezika, kulture i
identiteta
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Očuvati i ojačati
kulturni i nacionalni
identitet među
Hrvatima izvan
granica Republike
Hrvatske provodeći
projekte učenja,
očuvanja i
promicanja
hrvatskog jezika i
kulture.

Dubravka
Severinski,
načelnicaSektor za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
HrvatskeDražena
Arar,
načelnicaSektor za
provedbu i nadzor
programa i
projekata Hrvata
izvan Republike
Hrvatske

Broj novih mjesta u
inozemstvu

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

250

5000

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

Aktivnosti

250

Objaviti Javni poziv za
dodjelu stipendija za
učenje hrvatskog jezika u
RHDonijeti Odluku o
dodijeli stipendija i sklopiti
ugovore o stipendiranju

10000

Osigurati e-učenje
hrvatskog jezika putem
Ugovora o provedbi eučenja hrvatskog jezika
Pratiti provedbu ugovora i
broj korisnika e-učenja
hrvatskog jezika
Objaviti Javni natječaj za
dodjelu stipendija za
studente izvan RH za
akademsku godinu
2021./22.

400

400
Donijeti Odluku o dodijeli
stipendija i sklopiti
ugovore o stipendiranju
za akademsku godinu
2020./21.
Izraditi evidenciju mjesta
za učenje i poučavanje
hrvatskoga jezika i kulture
u inozemstvu

8

5

Potaknuti otvaranje novih
mjesta za učenje i
poučavanje hrvatskoga
jezika i kulture u
inozemstvu
Pratiti i izvještavati o
novim mjestima za učenje
i poučavanje hrvatskoga
jezika i kulture u
inozemstvu

Broj seminara,
radionica, edukacija

5

5

Organizirati stručne
seminare, radionice i
edukacije za HIRH

Broj polaznika
organiziranih
programa dolaska u
RH

92

120

Organizirati programe
dolaska u RH

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

svibanj 2021.srpanj
2021.

Sektor za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

rujan 2021.

prosinac 2021.

svibanj 2021.

prosinac 2021.

1.500.000,00

250

DA srpanj 2021.

120.000,00

10.544,00

DA prosinac 2021.

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

A862028 POTPORA
UČENJU
HRVATSKOGA
JEZIKA ZA
HRVATSKO
ISELJENIŠTVO I
HRVATSKU MANJINU
U INOZEMSTVU

A862007 STIPENDIJE
ZA STUDENTE I
UČENIKE
PRIPADNIKE HIRH

A862028 POTPORA
UČENJU
HRVATSKOGA
JEZIKA ZA
HRVATSKO
ISELJENIŠTVO I
HRVATSKU MANJINU
U INOZEMSTVU

2.800.000,00

400

DA svibanj 2021.

3.177.000,00
305.000,00

0

NE

prosinac 2021.

A862026
ORGANIZIRANJE
STRUČNIH
SEMINARA I
RADIONICA ZA
HRVATE IZVAN
REPUBLIKE
HRVATSKE

20.000,00

0

NE

kolovoz 2021.

A862029 PROGRAMI I
PROJEKTI
HRVATSKOG
ISELJENIŠTVA

639.540,15

0

NE

kontinuirano 2021.

Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata u Bosni
i Hercegovini
Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
hrvatske
manjine
Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
hrvatskog
iseljeništva
Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
hrvatskog
iseljeništva

Iznos
planiran u
Proračunu

tromjesečno 2021.

siječanj 2021.
Sektor za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

A862029 PROGRAMI I
PROJEKTI
HRVATSKOG
ISELJENIŠTVA

Ova mjera provodi se u skladu s
planiranom dinamikom obzirom
na njezino trajanje uz
djelomična kašnjenja pojedinih
ostvarenja. Za akademsku
godinu 2021./2022. Konačna
odluka o dodjeli stipendija
donesena je 16. kolovoza 2021.
kojom je dodijeljeno 250
stipendija za učenje hrvatskog
jezika u Republici Hrvatskoj.Do
31. prosinca 2021. evidentirano
10.554 je polaznika/korisnika eučenja hrvatskog jezika. Za
akademsku godinu 2020./2021.,
3. svibnja 2021. donesena je
Konačna Odluka o dodjeli
stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda
izvan RH, za studij u lokalnim
sredinama, kojom je dodijeljeno
je 400 stipendija. Zbog
pandemije koronavirusa ključna
točka ostvarenja - otvaranje
novih mjesta za učenje i
poučavanje hrvatskog jezika i
kulture u inozemstvu, nije
realizirana.Nažalost, zbog
pandemije koronavirusa nisu
realizirane ključne točke
ostvarenja koje su predviđale
organiziranje stručnih seminara,
radionica i edukacija za HIRH,
odnosno provedbu organiziranih
programa dolazaka u Republiku
Hrvatsku.
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Redni
broj

Naziv mjere

Svrha provedbe
mjere

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

Aktivnosti

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Izraditi evidenciju svih
sredstva i kanala za
informiranje HIRH
Broj informacija za
medije u RH i izvan
RH

4

Jačanje
hrvatskih
zajednica
izvan
Republike
Hrvatske
putem
informiranja i
povezivanja

Pridonijeti boljem
informiranju i
povezivanju HIRH,
stvaranju pozitivne
slike o Republici
Hrvatskoj i
promicanju
hrvatske kulture,
tradicijskih,
prirodnih, turističkih
i drugih posebnosti.

Marija Pušić,
glasnogovornica,
Kabinet državnog
tajnika

Broj emisija za HIRH
na javnim medijima

80

29

80

28

Izraditi, objaviti i
distribuirati informacije za
medije u RH i izvan RH
Izraditi i objaviti
informacije na mrežnim
stranicama
Osigurati izradu
programskog sadržaja
(radio, tv, internet emisija)
za HIRH na javnim
medijima putem
Sporazuma o provedbi
programskih obaveza s
HRT-om

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Iznos
planiran u
Proračunu

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

siječanj 2021.
Kabinet
državnog
tajnika

prosinac 2021.

prosinac 2021.

siječanj 2021.
Kabinet
državnog
tajnika

A565026
MEĐUNARODNI
PROGRAM
HRVATSKOG RADIJA
"GLAS HRVATSKE"
A570036
PROIZVODNJA TV
PROGRAMSKIH
SADRŽAJA ZA
MEĐUNARODNA
EMITIRANJA

48

DA siječanj 2021.

28

DA kontinuirano
2021.

10.800.000,00

10.800.000,00
kontinuirano 2021.

Pratiti Sporazum i
izvještavati o
programskom sadržaju
Broj informativnih
objava na
društvenim/socijalnim
mrežama

Izrađena digitalna
komunikacijska
mreža

175

1

120

1

Izraditi i objaviti sadržaje
za društveno/socijalne
mreže
Izraditi digitalnu
komunikacijsku mrežu za
povezivanje i jačanje
suradnje s HIRH
Ažurirati, unaprjeđivati i
održavati digitalno
komunikacijsku mrežu

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

Kabinet
državnog
tajnika

Služba za
gospodarsku
suradnju

kontinuirano 2021.

rujan 2021.
kontinuirano 2021.

A862001
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE

-

133

DA lipanj 2021.

A862031 REGISTAR
HRVATSKIH
SUBJEKATA IZVAN
REPUBLIKE
HRVATSKE

50.000,00

0

NE

Ova mjera u većini ključnih
točaka provodila se u skladu s
planiranom dinamikom.
Početkom godine izrađena je
evidencija svih sredstava i
kanala za informiranje, a opći
broj informacija za medije u RH
i izvan RH je smanjen zbog
smanjenog opsega
protokolarnih, ceremonijalnih i
drugih organiziranih susreta kao
i zbog izrazito umanjenog broja
međunarodnih događanja i
aktivnosti od medijskog interesa
za Hrvate izvan Hrvatske.
Nažalost, zbog nepredviđenih
okolnosti izvan nadležnosti i
kontrole Središnjeg državnog
ureda, nisu osigurana dostatna
sredstva za financiranje ovog
projekta te nije izrađena
digitalna komunikacijska mreža
za povezivanje i jačanje
suradnje s Hrvatima izvan
Hrvatske.
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Redni
broj

Naziv mjere

Svrha provedbe
mjere

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Broj (su)financiranih
projekata u području
kulturne suradnje

5

Poticati i
razvijati veze i
suradnju s
pojedincima i
organizacijama
Hrvata u Bosni
i Hercegovini
na području
kulture,
obrazovanja,
znanosti,
športa,
gospodarstva i
drugim
područjima

Ojačati odnose i
veze s pojedincima
i organizacijama
Hrvata u Bosni i
Hercegovini u
području kulture,
obrazovanja,
znanosti, športa,
gospodarstva i
drugim područjima
te razvijati
partnersku
suradnju,
međusobno
povezivanje i
povezivanje s
Republikom
Hrvatskom.

Broj (su)financiranih
projekata u području
obrazovne,
znanstvene i
športske suradnje

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

72

34

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

75

36

Aktivnosti

Izraditi evidenciju
organizacija Hrvata u BiH
u području kulturne
suradnjeObjaviti Javni
poziv za posebne potrebe
i projekte HIRH i Javni
natječaj za financiranje
potreba hrvatskog naroda
u BiHDonijeti Odluke o
financiranju programa i
projekata i sklopiti
ugovore o
financiranjuPratiti
provedbu (su)financiranih
programa i projekata
Izraditi evidenciju
organizacija Hrvata u BiH
u području obrazovne,
znanstvene i športske
suradnje
Objaviti Javni poziv za
posebne potrebe i
projekte HIRH i Javni
natječaj za financiranje
potreba hrvatskog naroda
u BiH
Donijeti Odluke o
financiranju programa i
projekata i sklopiti
ugovore o financiranju

Dražena Arar,
načelnicaSektor za
provedbu i nadzor
programa i
projekata Hrvata
izvan Republike
Hrvatske

Pratiti provedbu
(su)financiranih programa
i projekata
Izraditi evidenciju
organizacija Hrvata u BiH
u području gospodarske
suradnje

Broj (su)financiranih
projekata u području
gospodarske
suradnje

Broj (su)financiranih
projekata u području
zdravstvene suradnje

16

13

18

15

Objaviti Javni poziv za
posebne potrebe i
projekte HIRH i Javni
natječaj za financiranje
potreba hrvatskog naroda
u BiH
Donijeti Odluke o
financiranju programa i
projekata i sklopiti
ugovore o financiranju
Pratiti provedbu
(su)financiranih programa
i projekata
Izraditi evidenciju
organizacija Hrvata u BiH
u području zdravstvene
suradnje
Objaviti Javni poziv za
posebne potrebe i
projekte HIRH i Javni
natječaj za financiranje
potreba hrvatskog naroda
u BiH
Donijeti Odluke o
financiranju programa i
projekata i sklopiti
ugovore o financiranju
Pratiti provedbu
(su)financiranih programa
i projekata

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Služba za
gospodarsku
suradnjuSlužba
za provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

siječanj
2021.veljača/travanj/lis
topad
2021.svibanj/kolovoz/p
rosinac
2021.kontinuirano
2021.

Služba za
gospodarsku
suradnju

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Služba za
gospodarsku
suradnju

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Služba za
gospodarsku
suradnju

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Iznos
planiran u
Proračunu

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

DA siječanj 2021.

74

siječanj 2021.
veljača/travanj/listopad
2021.

DA veljača/listopad
2021.

61
svibanj/kolovoz/prosin
ac 2021.
kontinuirano 2021.

siječanj 2021.

A862020 POTICAJI ZA
OBRAZOVANJE,
KULTURU, ZNANOST
I ZDRAVSTVO U BIH MEĐUNARODNA
RAZVOJNA
SURADNJAA862006
PROGRAMI HRVATA
IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE

27.520.000,00

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

26.769.268,18

veljača/travanj/listopad
2021.
22

DA travanj 2021.

12

DA kontinuirano

svibanj/kolovoz/prosin
ac 2021.
kontinuirano 2021.

Ova mjera provodi se u skladu s
planiranom dinamikom
ostvarenja. U siječnju 2021.
izrađena je evidencija
organizacija Hrvata u Bosni i
Hercegovini, a tijekom godine
provedeni su planirani javni
pozivi i javni natječaj.U
izvještajnom razdoblju objavljeni
su planirani javni poziv (veljača i
listopad 2021.) i javni natječaj
(travanj 2021.) za
(su)financiranje programa i
projekata na području suradnje
s pojedincima i organizacijama
u BiH. Temeljem objavljenih i
provedenih natječaja u
izvještajnom razdoblju
(su)financirano je ukupno 169
projekata suradnje:74 projekata
u području kulturne suradnje;61
projekata u području obrazovne,
znanstvene i športske
suradnje;22 projekata u
području gospodarske
suradnje;12 projekata iz
područja zdravstvene
suradnje.Putem dostavljenih
financijskih i opisnih izvješća o
provedbi projekata, djelomično
je proveden postupak praćenja
provedbe i vrednovanja
projekata na području suradnje
koji su odobreni u 2020. godini.

siječanj 2021.
veljača/travanj/listopad
2021.

svibanj/kolovoz/prosin
ac 2021.
kontinuirano 2021.

16
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Redni
broj

Naziv mjere

Svrha provedbe
mjere

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Broj (su)financiranih
projekata u području
kulturne suradnje

6

Poticati i
razvijati veze i
suradnju s
pojedincima i
organizacijama
hrvatske
nacionalne
manjine u
europskim
državama na
području
kulture,
obrazovanja,
znanosti,
športa,
gospodarstva i
drugim
područjima

Ojačati odnose i
veze s pojedincima
i organizacijama
hrvatske
nacionalne manjine
u području kulture,
obrazovanja,
znanosti, športa,
gospodarstva i
drugim područjima
te razvijati
partnersku
suradnju,
međusobno
povezivanje i
povezivanje s
Republikom
Hrvatskom.

Dražena Arar,
načelnicaSektor za
provedbu i nadzor
programa i
projekata Hrvata
izvan Republike
Hrvatske

Broj (su)financiranih
projekata u području
obrazovne,
znanstvene i
športske suradnje

Broj (su)financiranih
projekata u području
gospodarske
suradnje

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

162

12

1

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

170

13

2

Aktivnosti

Izraditi evidenciju
organizacija hrvatske
nacionalne manjine u
području kulturne
suradnjeObjaviti Javni
poziv za posebne potrebe
i projekte HIRH i Javni
natječaj za financiranje
programa i projekata
organizacija hrvatske
nacionalne
manjineDonijeti Odluke o
financiranju programa i
projekata i sklopiti
ugovore o
financiranjuPratiti
provedbu (su)financiranih
programa i projekata
Izraditi evidenciju
organizacija hrvatske
nacionalne manjine u
području obrazovne,
znanstvene i športske
suradnje
Objaviti Javni poziv za
posebne potrebe i
projekte HIRH i Javni
natječaj za financiranje
programa i projekata
organizacija hrvatske
nacionalne manjine
Donijeti Odluke o
financiranju programa i
projekata i sklopiti
ugovore o financiranju
Pratiti provedbu
(su)financiranih programa
i projekata
Izraditi evidenciju
organizacija hrvatske
nacionalne manjine u
području gospodarske
suradnje
Objaviti Javni poziv za
posebne potrebe i
projekte HIRH i Javni
natječaj za financiranje
programa i projekata
organizacija hrvatske
nacionalne manjine
Donijeti Odluke o
financiranju programa i
projekata i sklopiti
ugovore o financiranju
Pratiti provedbu
(su)financiranih programa
i projekata

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Služba za
gospodarsku
suradnjuSlužba
za provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

siječanj
2021.veljača/ožujak/lis
topad
2021.svibanj/srpanj/pr
osinac
2021.kontinuirano
2021.

Služba za
gospodarsku
suradnju

siječanj 2021.
veljača/ožujak/listopad
2021.

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Služba za
gospodarsku
suradnju

svibanj/srpanj/prosinac
2021.

kontinuirano 2021.

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Iznos
planiran u
Proračunu

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

6.180.000,00

27

6.181.719,37

DA veljača/listopad
2021.

siječanj 2021.
veljača/ožujak/listopad
2021.

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

8

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

DA siječanj 2021.

160

A862011 PROGRAMI
POMOĆI HRVATSKOJ
MANJINI U
INOZEMSTVUA862018
PROGRAMI POMOĆI
HRVATSKOJ MANJINI
U INOZEMSTVUMEĐUNARODNA
RAZVOJNA
SURADNJA A862006
PROGRAMI HRVATA
IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE

Postignuće
aktivnosti

Ova mjera provodi se u skladu s
planiranom dinamikom
ostvarenja. U siječnju 2021.
izrađena je evidencija
organizacija hrvatske
nacionalne manjine, a tijekom
godine provedeni su planirani
javni pozivi i javni natječaj.U
izvještajnom razdoblju objavljeni
su planirani Javni poziv (veljača
i listopad 2021.) i Javni natječaj
(ožujak 2021.) za
(su)financiranje programa i
projekata na području suradnje
s pojedincima i organizacijama
hrvatske nacionalne manjine.
Temeljem objavljenog i
provedenog Javnog poziva i
javnog natječaja u izvještajnom
razdoblju (su)financirano je:160
projekta u području kulturne
suradnje;27 projekata u
području obrazovne,
znanstvene i športske
suradnje;8 projekta u području
gospodarske suradnje.Putem
dostavljenih financijskih i
opisnih izvješća o provedbi
projekata, djelomično je
proveden postupak praćenja
provedbe i vrednovanja
projekata na području suradnje
koji su odobreni u 2020. godini.

DA ožujak 2021
DA kontinuirano

svibanj/srpanj/prosinac
2021.

kontinuirano 2021.
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Redni
broj

Naziv mjere

Svrha provedbe
mjere

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

Aktivnosti

Izraditi evidenciju
organizacija hrvatskog
iseljeništva u području
kulturne suradnje

Broj (su)financiranih
projekata u području
kulturne suradnje

7

Poticati i
razvijati veze i
suradnju s
pojedincima i
organizacijama
hrvatskog
iseljeništva u
europskim i
prekomorskim
državama na
području
kulture,
obrazovanja,
znanosti,
športa,
gospodarstva i
drugim
područjima

Ojačati odnose i
veze s pojedincima
i organizacijama
hrvatskog
iseljeništva u
europskim i
prekomorskim
državama na
području kulture,
obrazovanja,
znanosti, športa,
gospodarstva i
drugim područjima
te razvijati
partnersku
suradnju,
međusobno
povezivanje i
povezivanje s
Republikom
Hrvatskom.

Dražena Arar,
načelnica
Sektor za
provedbu i nadzor
programa i
projekata Hrvata
izvan Republike
Hrvatske
Dubravka
Severinski,
načelnica
Sektor za pravni
položaj, kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

64

67

Objaviti Javni poziv za
posebne potrebe i
projekte HIRH i Javni
natječaj za financiranje
programa i projekata
organizacija hrvatskog
iseljeništva
Donijeti Odluke o
financiranju programa i
projekata i sklopiti
ugovore o financiranju
Pratiti provedbu
(su)financiranih programa
i projekata
Izraditi evidenciju
organizacija hrvatskog
iseljeništva u području
obrazovne, znanstvene i
športske suradnje

Broj (su)financiranih
projekata u području
obrazovne,
znanstvene i
športske suradnje

Broj (su)financiranih
projekata u području
gospodarske
suradnje

Broj pokrenutih
studijskih programa
na visokim učilištima
u RH

15

9

0

16

10

1

Objaviti Javni poziv za
posebne potrebe i
projekte HIRH i Javni
natječaj za financiranje
programa i projekata
organizacija hrvatskog
iseljeništva
Donijeti Odluke o
financiranju programa i
projekata i sklopiti
ugovore o financiranju
Pratiti provedbu
(su)financiranih programa
i projekata
Izraditi evidenciju
organizacija hrvatskog
iseljeništva u području
gospodarske suradnje
Objaviti Javni poziv za
posebne potrebe i
projekte HIRH i Javni
natječaj za financiranje
programa i projekata
organizacija hrvatskog
iseljeništva
Donijeti Odluke o
financiranju programa i
projekata i sklopiti
ugovore o financiranju
Pratiti provedbu
(su)financiranih programa
i projekata
Potaknuti pokretanje
studijskih programa na
engleskom jeziku u RH
Pratiti i izvještavati o
studijskim programima na
visokim učilištima u RH

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Služba za
gospodarsku
suradnju

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Iznos
planiran u
Proračunu

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

siječanj 2021.
veljača/rujan/listopad
2021.

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Služba za
gospodarsku
suradnju

Služba za
gospodarsku
suradnju

DA siječanj 2021.

65
svibanj/prosinac 2021.

kontinuirano 2021.

siječanj 2021.
veljača/rujan/listopad
2021.

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

A862029 PROGRAMI I
PROJEKTI
HRVATSKOG
ISELJENIŠTVA
4.200.000,00

svibanj/prosinac 2021.

A862006 PROGRAMI
HRVATA IZVAN
REPUBLIKE
HRVATSKE

DA veljača/listopad
2021.

27
3.538.987,44

Služba za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
hrvatskog
iseljeništva

siječanj 2021.

13

DA kontinuirano

0

DA travanj 2021.

svibanj/prosinac 2021.

kontinuirano 2021.

rujan 2021.

Ova mjera provodi se u skladu s
planiranom dinamikom
ostvarenja. U siječnju 2021.
izrađena je evidencija
organizacija hrvatskog
iseljeništva, a tijekom godine
provedeni su planirani javni
pozivi i javni natječaj.
U izvještajnom razdoblju
objavljen je planirani Javni poziv
(veljača i listopad 2021.) i Javni
natječaj (rujan 2021.) za
(su)financiranje programa i
projekata na području suradnje
s pojedincima i organizacijama
hrvatskog iseljeništva.
Temeljem objavljenog i
provedenog Javnog poziva i
javnog natječaja u izvještajnom
razdoblju (su)financirano je:
65 projekta u području kulturne
suradnje;
27 projekata u području
obrazovne, znanstvene i
športske suradnje;
13 projekta u području
gospodarske suradnje.
Putem dostavljenih financijskih i
opisnih izvješća o provedbi
projekata, djelomično je
proveden postupak praćenja
provedbe i vrednovanja
projekata na području suradnje
koji su odobreni u 2020. godini.

kontinuirano 2021.

veljača/rujan/listopad
2021.
Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

A862001
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE

-

U travnju 2021. potpisan je
Sporazum o suradnji temeljem
kojeg se od iduće akademske
godine na Ekonomskom
fakultetu u Zagrebu pokreće
novi studijski program posebno
prilagođen potrebama
hrvatskog iseljeništva. Riječ je o
jednogodišnjem sveučilišnom
master studiju "Leadership", koji
se u potpunosti odvija na
engleskom jeziku, a okosnicu
programa čine kolegiji iz
područja organizacijskog
razvoja.
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Redni
broj

8

Naziv mjere

Poticati i
razvijati
suradnju
između
institucionalnih
nositelja
odnosa i
suradnje s
Hrvatima izvan
Republike
Hrvatske

Svrha provedbe
mjere

Ojačati odnose i
veze te uspostaviti
djelotvornu
suradnju i
koordinaciju
između tijela
državne uprave i
drugih organizacija
u Republici
Hrvatskoj
mjerodavnih za
odnose s Hrvatima
izvan Republike
Hrvatske

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Broj održanih
sjednica Savjeta
VRH
Kabinet državnog
tajnikaSektor za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Broj održanih
sjednica Odbora za
HIRH HS

Broj sastanaka s
drugim nositeljima
suradnje i odnosa s
HIRH

9

Osigurati poticajno
društveno
okruženje te nužne
administrativne
preduvjete za
olakšani povratak i
useljavanje
hrvatskih iseljenika
i njihovih potomaka

4

30

Iznos
planiran u
Proračunu

A862022 SAVJET
VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE ZA
HRVATE IZVAN RH

440.000,00

1

kontinuirano 2021.

A862001
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE

-

7

DA tijekom gpdine

prosinac 2021.

A862001
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE

-

n/p

/

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

139.657,76

DA lipanj 2021.

Mjera je provedena sukladno
planu te je u lipnju 2021.
održana godišnja sjednica
Savjeta Vlade RH za HIRH, a
tijekom 2021. godine Odbor za
HIRH Hrvatskog sabora održao
je 7 sjednica na temu interesa
HIRH na kojima su sudjelovali
predstavnici više institucija RH.
Provedbom mjere ojačana je
međuresorna suradnja
propisanih nositelja odnosa i
suradnje RH s HIRH.

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

1

Organizirati održavanje
sjednice Savjeta Vlade
RH za HIRH

Sektor za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
RH

lipanj 2021.

6

Osigurati praćenje i
pripremu za sjednice
Odbora za HIRH
Hrvatskog sabora

Sektor za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
RH

40

Osigurati i koordinirati
učinkovitu međuresornu
suradnju s drugim TDU
nositeljima odnosa i
suradnje s HIRH

Kabinet
državnog
tajnika

Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

1

DA siječanj 2021.

Aktivnosti

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Broj unaprjeđenih
akata na području
integracije

1

3

Izrađen Program
dobrodošlice i
Akcijski plan
integracije

0

1

Izraditi Program
dobrodošlice i Akcijski
plan za integraciju
povratnika i useljenika

Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

0

NE

103

110

Provoditi postupke
ubrzanog primitka u
hrvatsko državljanstvo

Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

41

DA kontinuirano

30

Provoditi postupke
ubrzanog izdavanja
potvrde u svrhu
reguliranja privremenog
boravka

Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

134

DA kontinuirano

2

Predstavljati i zastupati
interese ciljanih skupina
pred nadležnim TDU

Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

30

Osigurati veću vidljivosti
povratnika/useljenika iz
hrvatskog iseljeništva u
javnim medijima

Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

Broj ubrzanih
postupaka stjecanja
privremenog
boravka
Ivanka Kunštić,
voditeljica Ureda
dobrodošlice

1

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

Potaknuti unaprjeđenje
zakonodavnog i
normativnog okvira u
najvažnijim područjima
integracije

Broj ubrzanih
primitaka u
državljanstvo

Ostvariti
poticajno
okruženje i
uvjete za
povratak i
useljavanje
hrvatskih
iseljenika i
njihovih
potomaka

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

Broj iniciranih
međunarodnih
ugovora/akata

Broj reportaža o
povratku u javnim
medijima

30

2

30

A862001
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE

-

n/p
0

NE

45

DA kontinuirano

Ova mjera provodi se u skladu s
planiranom dinamikom obzirom
na njezino trajanje uz
djelomična kašnjenja pojedinih
ostvarenja. Početkom 2021.
godine stupio je na snagu novi
Zakon o strancima kojim se po
prvi puta propisuje reguliranje
privremenog boravka zbog
humanitarnih razloga ili
odobrenja stalnog boravka
pripadnicima hrvatskog naroda
sa stranim državljanstvom ili
bez državljanstva. Izrada
Programa dobrodošlice i
Akcijskog plana, kao i sklapanje
međunarodnih akata iz područja
socijalnog osiguranja, u
kašnjenju su u smislu
planiranog datuma ostvarenja,
ali u tijeku je prikupljanje i
obrada podataka, priprema i
izrada evidencije o sklopljenim
ugovorima iz područja
socijalnog osiguranja,
demografskih kretanja i
trendova, zbog čega je status
ovih točaka ostvarenja u
kašnjenju.Sukladno članku 36.
Zakona o odnosima Republike
Hrvatske s Hrvatima izvan
Republike Hrvatske, SDUHIRH
je posredovao u 41 predmetu
ubrzavanja postupka primitka u
hrvatsko državljanstvo.
Sukladno članku 42. Zakona o
odnosima Republike Hrvatske s
Hrvatima izvan Republike
Hrvatske i članka 79. Zakona o
strancima, tijekom 2021. godine
izdane su 134 potvrde
pripadniku hrvatskog naroda sa
stranim državljanstvom i/ili bez
državljanstva u svrhu
reguliranja privremenog
boravka u RH i ubrzanja
postupka kod nadležne
Policijske uprave/policijske
postaje. Proizvedeno i emitirano
ukupno 39 emisija "Glas
domovine" te 4 emisije
"Hrvatska moj izbor". Tijekom
izvještajnog razdoblja emitirane
su dodatno i 2 reportaže o
povratku kroz mozaični program
javne televizije.
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Redni
broj

Naziv mjere

Svrha provedbe
mjere

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Broj stipendista
kojima je dodjeljena
stipendija za učenje
jezika u RH

10

Privlačiti mlade
naraštaje
hrvatskih
iseljenika na
školovanje i
studiranje u
Republici
Hrvatskoj

Stvoriti poticajno
okruženje za
dolazak i
useljavanje mladih
naraštaja hrvatskih
iseljenika te ispuniti
uvjete za njihovu
afirmaciju i
uključivanje u
hrvatsko društvo

Dražena Arar,
načelnica
Sektor za
provedbu i nadzor
programa i
projekata Hrvata
izvan Republike
Hrvatske
Dubravka
Severinski,
načelnica
Sektor za pravni
položaj, kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Broj upisanih
studenata putem
posebnih kvota

Broj stipendija za
studij u RH

Broj studenata
kojima je osiguran
smještaj u SD

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

170

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

180

Aktivnosti

Objaviti Javni poziv za
dodjelu stipendija za
učenje hrvatskog jezika u
RH
Donijeti Odluku o dodijeli
stipendija i sklopiti
ugovore o stipendiranju

12

20

Osigurati provedbu
posebnih upisnih kvote za
studij u RH putem
Sporazuma sa
Sveučilištima i MZO-a
Pratiti i izvještavati o
provedbi posebnih upisnih
kvota
Objaviti Javni natječaj za
dodjelu stipendija za
studente izvan RH u RH
za akademsku godinu
2021./22.

100

100
Donijeti Odluku o dodijeli
stipendija i sklopiti
ugovore o stipendiranju
za akademsku godinu
2020./21.

90

100

Osigurati smještaj u
studentskim domovima za
studente izvan RH putem
Odluke MZO-a

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Sektor za
pravni položaj,
kulturu i
obrazovanje
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske
Služba za
provedbu i
nadzor
natječaja i
projekata
Hrvata izvan
Republike
Hrvatske

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Iznos
planiran u
Proračunu

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

svibanj 2021.
-

170

DA kolovoz 2021

srpanj 2021.

lipanj 2021.

A862007 STIPENDIJE
ZA STUDENTE I
UČENIKE
PRIPADNIKE HIRH

-

29

DA svibanj 2021.

prosinac 2021.

prosinac 2021.

A862028 POTPORA
UČENJU
HRVATSKOGA
JEZIKA ZA
HRVATSKO
ISELJENIŠTVO I
HRVATSKU MANJINU
U INOZEMSTVU

1.982.365,00

700.000,00

100

DA svibanj 2021.

svibanj 2021.

rujan 2021.

-

99

DA rujanj 2021.

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

Ova mjera provedena je u
cjelosti prema planiranoj
dinamici u 2021. godini i
nastavlja se provoditi u
narednim godinima.
Za akademsku godinu
2021./2022. Konačna odluka o
dodjeli stipendija donesena je
16. kolovoza 2021. za 170
stipendista.
Posebne upisne kvote za studij
u RH osigurane su i u
akademskoj godini 2021./22.
Sedam hrvatskih visokih učilišta
osiguralo je i raspisalo posebne
upisne kvote za pripadnike
hrvatske nacionalne manjine i
hrvatskog iseljeništva, a u
tekućoj akademskoj godini
ukupno je upisano 29 studenata
putem posebnih upisnih kvota.
Za akademsku godinu
2020./2021., 3. svibnja 2021.
donesena je Konačna Odluka o
dodjeli stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda
izvan RH, za studij u RH.
Dodijeljeno je 100 stipendija.
Za akademsku godinu
2021./2022. planiran je smještaj
u studentskim domovima za
100 studenata, a osiguran je
smještaj u studentske domove
za 99 studenata izvan
Republike Hrvatske.
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Redni
broj

11

Naziv mjere

Poticati razvoj
projekata za
kvalitetnu
integraciju u
društveni i
gospodarski
život
Republike
Hrvatske

Svrha provedbe
mjere

Potaknuti izradu
novih kvalitetnih
integracijskih
projekata kojima će
se ojačati
institucionalni
kapaciteti važni za
provedbu
sveobuhvatne
integracije
uključujući podršku
projektima
nevladinih
organizacija

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

Aktivnosti

Broj zaposlenih
povratnika i
useljenika putem
mjera APZ

1

10

Uključiti hrvatske
povratnike i useljenika u
mjere aktivne politike
zapošljavanjaUspostaviti
mreže za razmjenjivanje
podataka o potrebama
tržišta rada u svrhu
zapošljavanja hrvatskih
povratnika i useljenika

Izrađen Plan

0

1

Izraditi Plan integracije i
smanjenja
administrativnih prepreka
u integraciji

Uspostavljena mreža
i Program

0

1

Uspostaviti mrežu
konktakt točki unutar
integracijskih područja

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Iznos
planiran u
Proračunu

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

2

DA prosinac 2021.

Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

0

NE

Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

1

DA

Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

Provoditi aktivnosti
mentora/savjetnika
Ivanka Kunštić,
voditeljica Ureda
dobrodošlice

Broj (su)financiranih
projekata u području
integracije

1

2

Uspostaviti projektnu
suradnju s nevladinim i
drugim organizacijama u
područjima integracije

Potaknuti znanstvenoistraživački rad na javnim
znanstvenim institutima
RH na temu migracija
Broj znanstvenoistraživačkih radova
na temu migracija

8

10

Pratiti znanstvenoistraživački rad na javnim
znanstvenim institutima
RH
Sudjelovati na
znanstveno-istraživačkim
skupovima, događajima,
konferencijama

A862006 PROGRAMI
HRVATA IZVAN
REPUBLIKE
HRVATSKE

100.000,00

4

72.141,35

DA

prosinac 2021.
Ured
dobrodošlice

prosinac 2021.

prosinac 2021.

n/p

NE

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

Provedba ove mjere tijekom
2021. u odnosu na planiranu
dinamiku nalazi se u statusu
kašnjenja.Pandemija
koronavirusa značajno je
utjecala na mobilnost općenito,
a posebice na mobilnost
hrvatskih iseljenika/povratnika iz
prekomorskih država što je
posredno utjecalo i na aktivniji
pristup u provedbi planiranih
aktivnosti, odnosno korištenju
mjera aktivne politike
zapošljavanja namijenjene
hrvatskim
povratnicima/useljenicima.
Izrada Plana integracije je u
djelomičnom kašljenju, međutim
uspostavljene su mreže
kontakata za olakšanu
provedbu i praćenje integracije
u nekoliko državnih institucija
pomoću kojih Ured dobrodošlice
izravno surađuje pri pružanju
savjetničko/mentorske pomoći
povratnicima/useljenicima iz
hrvatskog
iseljeništva/dijaspore.Ranije
pružena potpora projektima
nevladinih organizacija u 2020.
kasnila je s realizacijom zbog
pandemijskih okolnosti pa su
određene aktivnosti provođene i
u 2021.g. U 2021. podržana su i
(su)finacirana ukupno četri
projekta te je pružena jedna
financijska potpora useljeničkoj
obitelji, kao potpora u integraciji.
Tijekom cijele godine,
SDUHIRH kontinuirano
surađuje s javnim institutima i
potiče znanstveno-istraživački
rad na temu HIRH, ali u ovom
izvještajnom razdoblju nemamo
podatke o objavljenim
radovima, no ističemo da je
Ured sudjelovao na nekoliko
različitih znanstvenih skupova
na temu migracija HIRH.
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Redni
broj

Naziv mjere

Svrha provedbe
mjere

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

Aktivnosti

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Iznos
planiran u
Proračunu

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

Izraditi Nacionalni plan
SDUHIRH-a
Izraditi Godišnji plan rada
za 2022.
Izraditi Plan nabave za
2022.
% planova (akata
strateškog planiranja,
operativnih, itd.)
pripremljenih i
objavljenih u roku

12

Upravljanje
promjenama i
inovacijama
kroz
oblikovanje,
razvoj i
praćenje
strateških i
operativnih
planova te
učinkovitim
upravljanjem
procesima

Primijeniti sustavni
pristup podršci
svim dionicima na
koje utječe
"promjena" da
budu uspješni kroz
upravljanje
projektima,
rješavanje otpora
te razvoja
potrebnog znanja i
sposobnosti za
provedbu promjena

100

100

Izraditi Prijedlog plana
zakonodavnih aktivnosti
za 2022.
Izraditi Prijedlog Plana
prijema u državnu službu
Izraditi Prijedlog
proračuna za 2022.
Izraditi Prijedlog Izmjena i
dopuna proračuna za
2021. te preraspodjela u
državnom proračunu za
2021.

Kristina Dujaković,
glavna tajnica
Glavnog tajništva

Izraditi Godišnje izvješće
o provedbi Strategije i
Zakona o odnosima RH s
Hrvatima izvan RH za
2020.
% izvještaja (akata
strateškog planiranja,
operativnih, itd.)
pripremljenih i
objavljenih u roku

Izraditi Godišnje izvješće
o radu za 2020.
100

100

Izraditi Statističko izvješće
o javnoj nabavi za 2020.
Izraditi Godišnje izvješće
o nepravilnostima za
2020.
Izraditi Financijske
izvještaje: godišnji;
polugodišnji; kvartalni

% usvojenih žalbi na
ukupan broj izdanih
rješenja

13

Djelotvorno
upravljanje
ljudskim
resursima

Zakonito i
djelotvorno
upravljanje
ljudskim resursima
s ciljem provedbe
postavljenih ciljeva
tijela i povećanja
učinka svih
zaposlenika

0,56

0

Kristina
Dujaković,glavna
tajnica Glavnog
tajništva

Raspisati javni natječaj za
prijam u državnu
službuDonijeti rješenja o
prijmu u državnu službu
izabranih kandidata i
rješenja o rasporedu s
utvrđenim početkom
radaIzraditi rješenja
kojima se odlučuje o
materijalnim pravima
službenika

Služba za
ljudske resurse
i opće poslove
i Služba za
financijskomaterijalne i
informatičke
poslove
Služba za
ljudske resurse
i opće poslove
Služba za
financijskomaterijalne i
informatičke
poslove

prosinac 2021.
30 dana od izmjena
PP
30 dana od donošenja
proračuna
31. listopada 2021.

A862001
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE
Služba za
ljudske resurse
i opće poslove
Služba za
financijskomaterijalne i
informatičke
poslove

Služba za
ljudske resurse
i opće poslove
Služba za
financijskomaterijalne i
informatičke
poslove

Služba za
ljudske resurse
i opće poslove

NP

20

Izraditi evidenciju o
provedenim programima
izobrazbe službenika za
2020.
Provesti postupak
ocjenjivanja državnih
službenika za 2020. i
izraditi Rješenja o ocjeni

8.600.187,00

Svi akti strateškog planiranja,
kao i izvještaji, koji su sukladno
važećim zakonskim propisima
trebali biti doneseni u
izvještajnom razdoblju,
doneseni su izuzev
Nacionalnog plana SDUHIRH-a.

8.018.997,23

31. ožujka 2021.
31. ožujka 2021.
100

DA kontinuirano

0

DA kontinuirano

31. ožujka 2021.

1. veljače 2021.
12. srpnja 2021.
12. travnja, 11.
listopada 2021.

nakon donošenja
Plana prijma/po
dobivenoj suglasnosti
MFIN i MPUu roku od
tri mjeseca od dana
objave javnog
natječaja u NN po
izvršnosti rješenja o
prijmu
A862001
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE

Osposobljavati i stručno
usavršavati službenike

DA kontinuirano

31. ožujka 2021.

Izraditi Plan izobrazbe za
2021.

Broj provedenih
programa izobrazbe

87,5

sukladno uputi
Ministarstva
pravosuđa i uprave
sukladno uputi
Ministarstva financija
sukladno uputi
Ministarstva financija

45.000,00

Nije bilo žalbi na izdana
rješenja, time ni usvojenih žalbi,
a programi izobrazbe provođeni
su sukladno donesenom Planu
izobrazbe te edukacijama
organiziranim od strane DŠJU
kao i drugih organizatora.

31.375,00

siječanj 2021.
Služba za
ljudske resurse
i opće poslove

prosinac 2021.
siječanj 2021.

27

DA kontinuirano

28. veljače
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Redni
broj

Naziv mjere

Svrha provedbe
mjere

Nadležnost za
provedbu mjere

Pokazatelj
rezultata mjere

Rezultati Izjava o
fiskalnoj
odgovornosti
(uključujući mišljenje
Ureda VRH za
unutarnju reviziju)

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata
(2019.
godina)

1b

Ciljana
vrijednost
pokazatelja
rezultata

1a

Aktivnosti

Osigurati zakonito i
učinkovito funkcioniranje
sustava unutarnjih
kontrola
Izraditi i predati Izjavu o
fiskalnoj odgovornosti

Nadležnost
za provedbu
aktivnosti

Služba za
financijskomaterijalne i
informatičke
poslove

Rok provedbe
aktivnosti (datum)

Izvor financiranja
(aktivnost u
Proračunu)

Iznos
planiran u
Proračunu

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata na
kraju
izvještajnog
razdoblja

Iznos
utrošenih
proračunski
h sredstava

Postignuće
aktivnosti

prosinac 2021.
DA ožujak 2021

1b
31. ožujak

Izjava o fiskalnoj odgovornosti
1b izrađena je i predana u roku.
SDUHIRH je tijekom 2021.
godine donio akt o mjerilima i
načinu korištenja vlastitih
sredstava HMI čime su
provedene aktivnosti
predviđene Planom za
otklanjanje nepravilnosti
donesenim uz Izjavu o fiskalnoj
odgovornosti za 2020.

Osigurati financijsku
podršku provedbi
programa i projekata
Osigurati pravovremenu
isplatu plaća i ostalih
primanja zaposlenima
Osigurati primjenu
računalnih i
komunikacijskih sustava u
radu te razvoj
informacijskog sustava

% izvršenja
proračuna u odnosu
na plan

14

Djelotvorno
upravljanje
resursima te
odnosima s
partnerima i
korisnicima
usluga

Zakonito,
ekonomično i
optimalno
upravljanje
resursima
(materijalnim,
financijskim,
informacijama, itd.)
te odnosima s
partnerima, drugim
tijelima i
korisnicima usluga
s ciljem postizanja
planiranih ciljeva

90

95

Kristina Dujaković,
glavna tajnica
Glavnog tajništva
Kabinet državnog
tajnika

% predanih Izvješća
o utrošku sredstava u
roku

% predanih Izvješća
o radu u roku

NP

NP

100

Organizirati i koordinirati
aktivnosti vezane uz
cjeloviti popisa imovine i
obveza
Osigurati uredno i
pravilno korištenja
imovine
Provoditi postupke
nabave
Voditi Registar okvirnih
sporazuma i ugovora za
2021.
Upravljati
dokumentacijom, obavljati
poslove pisarnice,
organizirati poslove
dostave i prijevoza
Osigurati kvalitetno i
pravovremeno obavljanje
poslova u Kabinetu
državnog tajnika putem
stalne i učinkovite
komunikacije sa svim
korisnicima javnih usluga
SDUHIRH-a
Izraditi Ugovor o
korištenju sredstava iz
Državnog proračuna RH
za 2021. za programe
redovite djelatnosti
Hrvatske matice iseljenika
Pratiti korištenje
proračunskih sredstava
Hrvatske matice iseljenika
i provoditi kontrolu
dostavljenih financijskih
izvještaja, Izvještaja o
utrošku sredstava te
Izjave o fiskalnoj
odgovornosti
Izraditi i dostaviti upute
Hrvatskoj matici iseljenika
za izradu prijedloga te
izmjena i dopuna
državnog proračuna
Pratiti provedbu
Godišnjeg plana rada
Hrvatske matice iseljenika

100
Provoditi kontrolu putem
dostavljenog Godišnjeg
izvješća o radu

Služba za
financijskomaterijalne i
informatičke
poslove

Služba za
financijskomaterijalne i
informatičke
poslove
Služba za
ljudske resurse
i opće poslove

prosinac 2021.

siječanj, studeni,
prosinac
prosinac 2021.

prosinac 2021.
Služba za
ljudske resurse
i opće poslove

A862001
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE
A862027 TROŠKOVI
SUDSKIH
POSTUPAKA

99

DA kontinuirano

K862017
INFORMATIZACIJA

prosinac 2021.

Proračin je izvršen u postotku
od 99%.

prosinac 2021.

Kabinet
državnog
tajnika

Opis statusa provedbe
mjere za izvještajno
razdoblje

10.455.871,00

9.438.765,30

prosinac 2021.

A565022
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE
veljača 2021.

Služba za
financijskomaterijalne i
informatičke
poslove

prosinac 2021.

A565058
ADMINISTRACIJA I
UPRAVLJANJE IZ
EVIDENCIJSKIH
PRIHODA
100

DA ožujak 2021

Hrvatska matica iseljenika
uredno je dostavljala Izvješća o
utrošku sredstava i radu.

u roku sukladno uputi
Ministarstva financija

Kabinet
državnog
tajnika

ožujak 2021.

100

DA ožujak 2021
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6. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

24

7. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I
IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.
Obveznik:

RKP: 47439
Naziv: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN RH
Razina: 11, Razdjel: 032
Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Račun iz
rač. plana

Naziv stavke

AOP

Ostvareno u
izvještajnom
razdoblju
preth. godine

Ostvareno u
izvještajnom
razdoblju
tekuće godine

Indeks
(5/4)

1

2

3

4

5

6

Prihodi i rashodi poslovanja
001

69.277.721

70.711.450

102,1

002

7.781.641

7.632.217

98,1

614

PRIHODI POSLOVANJA (AOP
002+039+045+077+101+119+128+134)
Prihodi od poreza (AOP
003+012+018+024+032+035)
Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)

024

7.781.641

7.632.217

98,1

6148

Naknade za priređivanje igara na sreću

031

7.781.641

7.632.217

98,1

64

Prihodi od imovine (AOP 078+086+093)

077

235.950

327.403

138,8

641

Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do
085)
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i
ostalih financijskih institucija po posebnim
propisima
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na
temelju ugovornih obveza (AOP 129+133)

078

235.950

327.403

138,8

084

235.950

327.403

138,8

128

61.260.130

62.751.830

102,4

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje
redovne djelatnosti proračunskih
korisnika (AOP 130 do 132)
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje
rashoda poslovanja
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje
rashoda za nabavu nefinancijske imovine

129

61.260.130

62.751.830

102,4

130

61.092.075

62.670.256

102,6

131

168.055

81.574

48,5

146

69.737.869

71.031.598

101,9

31

RASHODI POSLOVANJA (AOP
147+158+191+210+219+247+258)
Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)

147

7.223.724

8.018.933

111,0

311

Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)

148

6.057.246

6.744.967

111,4

3111

Plaće za redovan rad

149

6.001.277

6.682.002

111,3

3113

Plaće za prekovremeni rad

151

55.969

62.965

112,5

312

Ostali rashodi za zaposlene

153

185.813

188.308

101,3

313

Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)

154

980.665

1.085.658

110,7

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

156

980.665

1.085.658

110,7

32

Materijalni rashodi (AOP
159+164+172+182+183)
Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do
163)
Službena putovanja

158

2.156.163

2.086.910

96,8

159

223.878

297.500

132,9

160

80.599

124.119

154,0

6
61

6417

67
671

6711
6712
3

321
3211

25

161

132.092

157.414

119,2

3213

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život
Stručno usavršavanje zaposlenika

162

8.115

10.125

124,8

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

163

3.072

5.842

190,2

322

164

207.901

248.772

119,7

3221

Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do
171)
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

165

55.491

49.430

89,1

3223

Energija

167

132.678

183.645

138,4

3224

168

11.517

7.637

66,3

3225

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
Sitni inventar i auto gume

169

8.215

8.060

98,1

323

Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)

172

1.572.466

1.465.115

93,2

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

173

221.919

222.353

100,2

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

174

167.375

54.010

32,3

3233

Usluge promidžbe i informiranja

175

15.438

7.007

45,4

3234

Komunalne usluge

176

15.179

30.832

203,1

3235

Zakupnine i najamnine

177

521.204

463.867

89,0

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

178

5.331

8.025

150,5

3237

Intelektualne i osobne usluge

179

204.070

270.796

132,7

3238

Računalne usluge

180

243.492

308.174

126,6

3239

Ostale usluge

181

178.458

100.051

56,1

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

182

0

1.328

-

329

183

151.918

74.195

48,8

3292

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP
184 do 190)
Premije osiguranja

185

0

1.207

-

3293

Reprezentacija

186

35.691

58.200

163,1

3294

Članarine i norme

187

1.975

1.584

80,2

3295

Pristojbe i naknade

188

12.138

10.499

86,5

3296

Troškovi sudskih postupaka

189

100.814

0

0,0

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

190

1.300

2.705

208,1

34

Financijski rashodi (AOP 192+197+205)

191

1.408

3.024

214,8

343

Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209)

205

1.408

3.024

214,8

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

206

1.330

2.943

221,3

3433

Zatezne kamate

208

78

81

103,8

35

Subvencije (AOP 211+214+218)

210

10.800.000

10.800.000

100,0

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom
sektoru (AOP 212+213)
Subvencije trgovačkim društvima u javnom
sektoru
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
(AOP 220+223+226+231+235+239+242)
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna (AOP 232 do 234)
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna
Prijenosi između proračunskih korisnika istog
proračuna (AOP 243 do 246)
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika
istog proračuna

211

10.800.000

10.800.000

100,0

213

10.800.000

10.800.000

100,0

219

27.000

128.000

474,1

231

7.000

0

0,0

232

7.000

0

0,0

242

20.000

128.000

640,0

243

20.000

128.000

640,0

3212

3512
36

366
3661
369
3691

26

247

4.823.212

4.775.615

99,0

254

4.823.212

4.775.615

99,0

3721

Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade (AOP 248+254)
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna (AOP 255 do 257)
Naknade građanima i kućanstvima u novcu

255

4.823.212

4.775.615

99,0

38

Ostali rashodi (AOP 259+263+268+274)

258

44.706.362

45.219.116

101,1

381

Tekuće donacije (AOP 260 do 262)

259

44.706.362

45.219.116

101,1

3811

Tekuće donacije u novcu

260

44.706.362

45.219.116

101,1

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283)

284

69.737.869

71.031.598

101,9

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001284)
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP
284-001)
Višak prihoda poslovanja - preneseni

285

0

0

-

286

460.148

320.148

69,6

287

8.052.078

7.474.846

92,8

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP
345+357+390+394+396)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine (AOP 358+363+372+377+382+385)

344

217.555

81.574

37,5

357

217.555

81.574

37,5

422

Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371)

363

159.930

81.574

51,0

4221

Uredska oprema i namještaj

364

89.580

29.259

32,7

4222

Komunikacijska oprema

365

588

8.796

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

366

58.615

43.519

1.495,
9
74,2

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

370

11.147

0

0,0

426

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 386
do 389)
Ulaganja u računalne programe

385

57.625

0

0,0

387

57.625

0

0,0

VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE (AOP 292-344)
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE (AOP 344-292)
Višak prihoda od nefinancijske imovine preneseni
UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292)

401

0

0

-

402

217.555

81.574

37,5

403

49.500

0

0,0

406

69.277.721

70.711.450

102,1

UKUPNI RASHODI (AOP 284+344)

407

69.955.424

71.113.172

101,7

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407)

408

0

0

-

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407406)
Višak prihoda - preneseni (AOP 287+403-288404)
Manjak prihoda - preneseni (AOP 288+404-287403)
Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP
289+405)

409

677.703

401.722

59,3

410

8.101.578

7.474.846

92,3

411

0

0

-

412

0

0

-

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413)

632

69.277.721

70.711.450

102,1

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521)

633

69.955.424

71.113.172

101,7

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632633)
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP
633-632)
Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 410411+630-631)

634

0

0

-

635

677.703

401.722

59,3

636

8.101.578

7.474.846

92,3

37
372

92211

Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine
4
42

4262

92212

9221x,
9222x
9221x,
9222x
96, 97

Primici i izdaci

92219222

27

Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP
411-410+631-630)
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u
sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u
sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)

637

0

0

-

638

7.423.875

7.073.124

95,3

639

0

0

-

Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i
nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska
razgraničenja)

640

618.316

680.854

110,1

641

0

0

-

11-dugov.

Stanje novčanih sredstava na početku
izvještajnog razdoblja
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

642

70.290.446

71.501.738

101,7

11-potraž.

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

643

70.290.446

71.501.738

101,7

11

644

0

0

-

645

0

0

-

646

47

48

102,1

647

0

0

-

648

40

42

105,0

31215

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog
razdoblja (AOP 641+642-643)
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi
stanja na početku i na kraju izvještajnog
razdoblja (cijeli broj)
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na
osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog
razdoblja (cijeli broj)
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi
sati rada (cijeli broj)
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na
osnovi sati rada (cijeli broj)
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj

709

11.068

7.315

66,1

32121

Naknade za prijevoz na posao i s posla

710

132.092

157.414

119,2

32361

712

5.331

460

8,6

32371

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi
zaposlenika
Autorski honorari

713

1.008

9.376

930,2

32372

Ugovori o djelu

714

51.057

88.221

172,8

37215

Stipendije i školarine

811

4.823.212

4.775.615

99,0

38117

Tekuće donacije građanima i kućanstvima

821

483.385

435.416

90,1

92229221

19

Obvezni analitički podaci
11

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.
Obveznik:

RKP: 47439
Naziv: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN RH
Razina: 11, Razdjel: 032
Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Račun iz
rač. plana

Opis stavke

1

2

AOP

Stanje 01.
siječnja

Stanje 31.
prosinca

Indeks
(5/4)

4

5

6

IMOVINA (AOP 002+063)

001

8.920.385

8.495.091

95,2

0

Nefinancijska imovina (AOP
003+007+046+047+051+058)

002

585.947

414.378

70,7

01

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP
004+005-006)

003

842

421

50,0

28

012

Nematerijalna imovina

005

172.975

172.975

100,0

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne
imovine

006

172.133

172.554

100,2

02

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP
008+014+024+030+036+040)

007

585.105

413.957

70,7

022 i 02922

Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)

014

441.705

316.086

71,6

0221

Uredska oprema i namještaj

015

1.215.126

1.186.700

97,7

0222

Komunikacijska oprema

016

180.563

200.565

111,1

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

017

88.073

131.591

149,4

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

021

37.680

26.534

70,4

02922

Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

023

1.079.737

1.229.304

113,9

024 i 02924

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)

030

14.800

14.800

100,0

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama,
muzejima i slično)

032

14.800

14.800

100,0

026 i 02926

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041
do 044 - 045)

040

128.600

83.071

64,6

0262

Ulaganja u računalne programe

042

421.592

479.217

113,7

02926

Ispravak vrijednosti nematerijalne
proizvedene imovine

045

292.992

396.146

135,2

042

Sitni inventar i auto gume u upotrebi

049

53.244

61.305

115,1

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

050

53.244

61.305

115,1

1

Financijska imovina (AOP
064+073+082+113+129+141+159+165)

063

8.334.438

8.080.713

97,0

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od
zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo
(AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)

073

179.662

213.383

118,8

078

0

12.000

-

079

374

378

101,1

081

179.288

201.005

112,1

141

7.536.460

7.186.476

95,4

156

7.536.460

7.186.476

95,4

165

618.316

680.854

110,1

168

618.316

680.854

110,1

169

8.920.386

8.495.091

95,2

123
124
129
16

167

19
193

2

Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja za više plaćene poreze i
doprinose
Ostala potraživanja
Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142
do 144 + 153 do 157-158)
Potraživanja proračunskih korisnika za
sredstva uplaćena u nadležni proračun i za
prihode od HZZO-a na temelju ugovornih
obveza
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela
naplata prihoda (AOP 166 do 168)
Kontinuirani rashodi budućih razdoblja
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP
170+231)
Obveze (AOP 171+183+184+200+228)

170

910.563

1.007.589

110,7

23

Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do
174 +178 do 182)

171

910.563

1.007.589

110,7

231

Obveze za zaposlene

172

611.889

669.609

109,4

232

Obveze za materijalne rashode
Obveze za financijske rashode (AOP 175 do
177)
Obveze za ostale financijske rashode

173

122.803

129.055

105,1

174

4

35

875,0

177

4

35

875,0

Ostale tekuće obveze
Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do
251)

182

175.867

208.890

118,8

231

8.009.823

7.487.502

93,5

234
2343
239
9

29

91

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP
233-236)

232

585.948

414.378

70,7

911

Vlastiti izvori (AOP 234+235)

233

585.948

414.378

70,7

9111

Vlastiti izvori iz proračuna

234

585.948

414.378

70,7

922

Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)

239

7.423.875

7.073.124

95,3

9221

Višak prihoda (AOP 241 do 243)

240

7.423.875

7.073.124

95,3

92211

Višak prihoda poslovanja

241

7.423.875

7.073.124

95,3

99

Izvanbilančni zapisi (= 0)

252

0

0

-

991

Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254)

253

0

725.000

-

996

Izvanbilančni zapisi - pasiva

254

0

725.000

-

Obvezni analitički podaci
dio 16

Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela

257

7.536.460

7.186.476

95,4

12911

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

261

45.325

86.306

190,4

12921

Ostala nespomenuta potraživanja

264

133.963

114.699

85,6

16721

Potraživanja proračunskih korisnika za
sredstva uplaćena u nadležni proračun

279

7.536.460

7.186.476

95,4

dio 23

Obveze za rashode poslovanja - dospjele

280

40.710

81.308

199,7

dio 23

Obveze za rashode poslovanja - nedospjele
Obveze proračunskih korisnika za povrat u
proračun

281

869.853

926.281

106,5

295

175.867

208.891

118,8

23958

30

S.IZVJESTAJI O RADU AGENCIJA, USTANOVA I/ILI TRGOVAdKIH DRUSTAVA
Pod upravnom nadleZnoSiu SrediSnjeg drZavnog ureda nalazi se Hrvatska matica iseljenika kao
ustanova diji je osnivad Republika Hrvatska. Osnivadka prava u ime osnivada obavlja Sredi5nji

drZavni ured, kao sredi5nje tijelo drZavne uprave nadleZno za podrudje odnosa Republike
Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Djelatnost Hrvatske matice iseljenika je
oduvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezidnog i kultumog identiteta Hrvata izvan
Republike Hrvatske. Hrvatska matica iseljenika organizira i provodi kultume, znanstvene.
obrazovne. Sportske, nakladnidke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u
inozemstvu. namijenjene Hrvatimaizvan Republike Hrvatske; izdaje dasopise. knjige, druge
publikacije i audio-vizualna djela; organizira kulturne, umjetnidke i Sportske priredbe od
zna(,aja za Hwate izvan Republike Hrvatske; njeguje i potide suradnju s Hrvatima rzvan
Republike Hrvatske u po
e56a o utro5ku sredstava i radu tijekom
Hrvatska matica iselj
2021. godine.

Na

mreZnoj

objavljeno je GodiSnje imjete o radu
Hrvatske matice isel
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