


Zahvaljujući upravo njima, ime Hrvatske se s 
ponosom izgovara te potvrđuje misao kako su ljudi 
najveće bogatstvo svake zemlje i svakog naroda.

Značaj, doprinos i potencijal Hrvata izvan 
domovine, kako u gospodarskim, znanstvenim i 
kulturnim interesima, tako i u stvaranju i obrani 
naše domovine, ova je Vlada prepoznala te stoga 
ciljanim mjerama i proaktivnom politikom 
svakodnevno radimo na boljem međusobnom 
povezivanju, produbljivanju veza te integraciji 
iseljene Hrvatske u hrvatski društveni i politički 
život, posebno kada su u pitanju mladi na kojima 
svijet ostaje. Upravo su oni naša budućnost i naša 
radost te poticaj za pokretanje brojnih projekata i 
aktivnosti. Izazove, potrebe ali i nove pristupe u 
unapređenju naše suradnje te razmatranje 
konkretnih rješenja za uklanjanje prepreka s kojima 
se naš narod izvan domovine susreće, tematiziramo 
i kroz Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate 
izvan Republike Hrvatske, sa konačnim zajedničkim 
ciljevima u obliku konkretnih rezultata.

Upravo na tragu neraskidivih veza i snažnog 
zajedništva koje je temeljno načelo našeg opstanka, 
nastojat ćemo iseljenu i domovinsku Hrvatsku kao i 
trendove migracijskih kretanja uključiti u razvoj 
naše domovine Hrvatske!

Drage Hrvatice i Hrvati,

potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kao 
državotvornom i ravnopravnom narodu, skrb o 
hrvatskoj manjini, afirmacija hrvatskog iseljeništva 
te povratak iseljenika, strateške su zadaće rada 
Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske i naše Vlade.

Nema mjesta na zemaljskoj kugli gdje hrvatski 
čovjek nije ostavio svoj trag poslovnog, kulturnog ili 
znanstvenog uspjeha.
Hrvatski narod uspješan je u gospodarstvu, sportu, 
kulturi. Hrvatski narod izvan domovine 
unapređivao je društveni i politički život država u 
kojima su živjeli i u kojima danas žive.

Zvonko Milas
DRŽAVNI TAJNIK



Pokrenuli smo 



6. Dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju 
kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je 
kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi 
promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika 
vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u 
kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu 
u rubrici određenoj za naknadne upise);
7. Potvrda o položenom ispitu na državnoj 
maturi u domicilnoj državi.

2

potrebna dokumentacija

1. Potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu 
izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate 
izvan Republike Hrvatske; 
2. Dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat 
prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane 
državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati 
koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o 
državljanstvu);
3. Dokaz o završetku svih razreda srednje škole 
(svjedodžbe zadnja četiri razreda);
4. Završna svjedodžba srednjeg obrazovanja;
5. Potvrda o završnom vanjsko vrednovanom 
ispitu (ako ga je kandidat položio);

POSEBNE
UPISNE KVOTE
Na inicijativu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske, a u suradnji sa Sveučilištem u 
Zagrebu, temeljem Odluke o upisnim kvotama, a slijedom 
Sporazuma o suradnji u području obrazovanja i znanosti 
između dviju institucija, dogovorena je posebna upisna kvota u akademskoj godini 2018./2019. namijenjena 
pripadnicima hrvatskog naroda.
Posebnom upisnom kvotom osigurano je 217 upisnih mjesta na studijske programe Sveučilišta Zagreb, 
namijenjenih pripadnicima hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, 
Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, 
Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) te za hrvatsko iseljeništvo u 
prekomorskim i europskim državama i njihovim potomcima.
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BRIGA O UČENJU I POUČAVANJU
HRVATSKOGA JEZIKA IZVAN

REPUBLIKE HRVATSKE

prioritet
Na traženje hrvatske iseljeničke zajednice, tamošnjih 
učitelja hrvatske nastave i naših diplomatsko- 
konzularnih predstavništava organizirali smo 
seminar i radionice za učitelje i učenike hrvatskoga 
jezika i kulture u Kanadi (Toronto i okolica) u travnju 
2017. i u SAD-u (Chicago i okolica) u ožujku 2018. 
godine, a ovaj program namjeravamo nastaviti i 
dalje

U području obrazovanja Hrvata izvan Republike 
Hrvatske upućivanje učitelja/koordinatora hrvatske 
nastave u SAD, Kanadu i, naravno, Australiju nameće 
se kao prioritetno - ove školske godine RH je prvi 
puta odabrala učitelje/koordinatore koje će uputiti u 
te države.



4

Ključni vanjskopolitički prioritet Vlade Republike Hrvatske je europski put Bosne i Hercegovine i jednakopravan 
položaj Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, pri čemu Hrvatska vodi politiku 
čvršćeg povezivanja s Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

U proteklom razdoblju riješen je status pripadnika Hrvatskog Vijeća Obrane, otvoren je konzulat Republike 
Hrvatske u Vitezu i u Livnu, dok su u Sarajevu i Mostaru ponovno otvorena dopisništva Hrvatske radiotelevizije 
i uredi Hrvatske gospodarske komore, a uvedena je i zrakoplovna linija Mostar – Zagreb.

Osigurana su dodatna sredstva za institucije koje su od strateškog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini i to: 

Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Sveučilište u Mostaru te Sveučilišna klinička bolnica Mostar. Povećan je broj 
stipendija studentima koji studiraju u Bosni i Hercegovini s ciljem poticanja ostanka, a hrvatska vlada kao i 
dosadašnjih godina, pridonosi boljitku Hrvata kroz programe i projekte koji su od posebnog interesa za 
hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. 

U suradnji sa stručnim tijelima organizirane su edukativne radionice o mogućnosti korištenja EU fondova te 
praktične radionice za pripremu i izradu projekata za financiranje putem EU fondova, a izrađena je i 
informativna brošura „ Bosna i Hercegovina i fondovi EU“ koja donosi informacije o svim trenutno dostupnim 
sredstvima odnosno mogućnostima financiranja putem EU fondova.

POLOŽAJ HRVATA U
BOSNI I HERCEGOVINI
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Vezano za hrvatske manjinske zajednice u 12 
europskih zemalja potrebno je istaknuti 
intenzivirani rad međuvladinih mješovitih odbora 
za zaštitu manjina: održane su sjednice sva četiri 
MMO-a: s Republikom Srbijom (siječanj 2018.), s 
Mađarskom (ožujak 2018.), s Republikom 
Makedonijom (lipanj 2018.) i s Crnom Gorom (rujan 
2018.). Uloženi su dodatni napori usmjereni na 
poboljšanje položaja hrvatske manjine u Republici 
Srbiji, od kojih posebno ističemo potporu Vlade 
Republike Hrvatske za kupnju zemljišta za izgradnju 
sjedišta Novinsko-izdavačke kuće „Hrvatska riječ“ u 
Subotici. Sukladno Zaključcima uloženi su i dodatni 
napori usmjereni na definiranje statusa i jačanje 
položaja hrvatske nacionalne manjine u Republici 
Sloveniji te je u veljači 2018. osnovano je i s radom 
započelo Povjerenstvo za status Hrvata u Republici 
Sloveniji sastavljeno od predstavnika Hrvata iz 
Slovenije i nadležnih institucija Republike Hrvatske.

HRVATSKA
NACIONALNA 
MANJINA IMA 

POVIJESNU I 
POLITIČKU 

POSEBNOST



Povezivanje iseljene i domovinske Hrvatske, 
posebice mladih naraštaja jedna je od važnih 
aktivnosti ove Vlade, pa je u tom cilju pokrenut 
pilot projekt „Korijeni“. Cilj projekta je jačanje 
povezanosti i suradnje osnovnih škola koje 
pohađaju Hrvati izvan Republike Hrvatske s 
osnovnim školama u Republici Hrvatskoj, 
međusobno upoznavanje i zbližavanje djece iz 
Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i 
iseljeništva u osnovnoškolskoj dobi, jačanje 
hrvatskog identiteta osnaživanjem veza s 
Hrvatskom na razini prilagođenoj dječjoj dobi i 
pružanje kontinuirane podrške učiteljima hrvatskog 
jezika i kulture u iseljeništvu, podršku hrvatskom 
narodu u Bosni i Hercegovini i iseljeništvu kroz 
njegovanje hrvatskog identiteta, povijesti, tradicije, 
kulture.  
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  PILOT
  PROJEKT
„KORIJENI“  
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Registar kao posebna mrežna stranica dizajnirana u 
obliku digitalne baze podataka otvara mogućnost 
uspostave gospodarske, znanstvene, kulturne, 
sportske i svake druge vrste suradnje. Upravo 
registracijom i izradom zapisa u Registru svi 
postajemo dijelom globalne Hrvatske te 
promičemo umrežavanje hrvatskog naroda diljem 
svijeta. 

Za korištenje svih funkcionalnosti i prednosti Registra, korisnici se trebaju registrirati, potom prijaviti te izraditi 
zapis za fizičku i/ili pravnu osobu popunjavanjem odgovarajućeg obrasca.
Registar ujedno predstavlja i komunikacijsku mrežu jer omogućuje uspostavljanje izravne komunikacije i 
umrežavanje registriranih korisnika u cilju olakšavanja i efikasne realizacije njihovih interesa.

Zbog svoje komunikacijske komponente ovaj projekt Ureda jedinstven je u svijetu jer omogućava dvosmjernu 
komunikaciju i usmjeren je na više mogućnosti suradnje. 
Upravo ovim projektom  otvara se mogućnost korištenja bogatog potencijala hrvatskog naroda ma gdje god 
živjeli i koje god područje zastupali.  

PILOT PROJEKT
„REGISTAR
HRVATSKIH
SUBJEKATA

IZVAN
REPUBLIKE
HRVATSKE“

 



Pokrecemo...
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LJETNA ŠKOLA 
„DOMOVINA“

Od 2019. kreće ljetna škola Domovina koja će 
hrvatskim iseljenicima omogućiti da u  razdoblju od 
16 dana provedenih u Republici Hrvatskoj pružiti 
kratak ali značajan presjek najbitnijih elemenata 
hrvatske povijesti, kulture, prirodnih ljepota, ali i 
suvremenih hrvatskih pitanja. Program će se 
odvijati na engleskom jeziku.

Aktivnosti u vezi pokretanja novog 
interdisciplinarnog studija o hrvatskom 
iseljeništvu na Hrvatskim studijima Sveučilišta u 
Zagrebu su započete, a očekujemo i pokretanje 
postdiplomskog studija LEADERSHIP na 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, koji bi trebao 
započeti 2020. godine.

INTERDISCIPLINARNI STUDIJ I
POSTDIPLOMSKI STUDIJ

 



Nastavljamo...
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PROGRAM
UČENJA 
HRVATSKOG JEZIKA
Program učenja hrvatskog jezika od 2012. godine provodi 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Cilj Programa je upoznavanje i njegovanje hrvatske 
kulture, nacionalnog identiteta, kao i promicanje suradnje 
i povezanosti Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i 
njihovim potomcima. Istodobno se potiče njihov 
povratak u Republiku Hrvatsku, a onima koji su se već uselili pomaže se kako bi se mogli lakše uključiti u 
gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj.

Svake godine u mjesecu travnju ili svibnju na mrežnim stranicama www.hrvatiizvanrh.hr objavljuje se Javni 
poziv za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj. 

Stipendija se odobrava za jedan ili dva semestra Tečaja hrvatskoga jezika koji se održava na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika, a može uključivati i 
subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno kao i naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno.  

Tečaj je namijenjen početnicima, ali također i onima koji već posjeduju određeno znanje hrvatskoga jezika te 
ga žele usavršiti ili proširiti.   
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U prosincu 2017. godine pokrenuli smo u suradnji s 
Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu 
besplatan internetski tečaj hrvatskoga jezika za 
početnu razinu (A1).

Tečaj je namijenjen Hrvatima izvan Republike 
Hrvatske, njihovim potomcima, kao i svim 
pojedincima u svijetu koji su zainteresirani za 
besplatno učenje hrvatskoga jezika.

E-tečaju hrvatskoga jezika osnovne razine A1 dosad 
je pristupilo oko 1500 polaznika, većinom hrvatskih 
iseljenika i njihovih potomaka, oko 1000 na 
korisničkom sučelju na engleskome jeziku i oko 500 
na španjolskom jeziku.

U prosincu 2018. godine bit će dostupan besplatan 
internetski tečaj hrvatskoga jezika za razinu A2.

Dodatne informacije vezane uz tečaj dostupne su 
na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku na 
mrežnoj poveznici: https://a1.ffzg.unizg.hr, a prijava 
je moguća uz otvoren korisnički račun za Facebook 
ili Google. 

E-TEČAJ
HRVATSKOG

JEZIKA

JAVNI NATJEČAJI I JAVNI POZIVI 
kojima se podupiru projekti usmjereni na 
očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata 
izvan RH i njihovom povezivanju s RH.

Ove godine prvi puta pokrećemo 
Natječaj za iseljeništvo na koji će se moći 
prijaviti projekti iz cijelog iseljeništva 
(prije je bio ograničen samo na Latinsku 
Ameriku i Južnoafričku Republiku).  
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• Zakon o hrvatskom državaljanstvu
  Unaprijediti procese i olakšati postupak stjecanja hrvatskog državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda i  
  njihovih potomaka

• Cjelovita porezna reforma
  Izmjenom Zakona te Pravilnika o porezu na dohodak, smanjene su porezne stope po poreznim razredima 
  za inozemne mirovine i ukinuta je obveza uplate predujma poreza na dohodak. Učinjen je značajan iskorak 
  prema povratnicima i problematici oporezivanja inozemnih mirovina

• Modernizacija Strategije o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

• Izmjene i dopune Zakona o odnosima Republike 
  Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Dodatan poticaj povratku Hrvata izvan Republike 
Hrvatske i njihovim potomcima pružaju brojni 
projekti, programi i aktivnosti, a radi lakšeg 
snalaženja prilikom povratka u domovinu svojih 
predaka pripremili smo…

UKRATKO O NORMATIVNIM
AKTIVNOSTIMA…
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VODIČ ZA POVRATNIKE

Pravni, administrativni sustav svake zemlje je složen, čak i onima koji u njoj žive desetljećima. Iako se 
kontinuirano trudimo učiniti ga jednostavnijim i bržim, unutar postojećih zakonodavnih okvira postoje 
određeni postupci koje je potrebno provesti. Za vas smo napravili Vodič i u njemu saželi sve bitne informacije 
te osnovne postupke s kojima ćete se vjerojatno susrest pri povratku u domovinu. Vodič predstavlja samo 
pregled najvažnijih informacija, a nastao je na temelju često postavljenih pitanja s kojima se povratnici i svi koji 
razmišljaju o povratku, obraćaju Uredu.

U Vodiču se nalaze osnovne smjernice za:

- dobivanje hrvatskog državljanstva
- prijavu/odjavu prebivališta/boravišta
- reguliranje boravka i rada osoba bez hrvatskog 
  državljanstva
- ishođenje osobnog identifikacijskog broja
- osobnih iskaznica
- putovnica
- isprava iz državnih matica
- ishođenje vozačkih dozvola
- informacije o legalizaciji isprava
- carinskih povlastica
- registracija vozila
- osnivanje poduzeća, obrta i poljoprivrednog 
  gospodarstva
- prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje
- kupnju/prodaju nekretnina
- izgradnja i obnovu kuća

- pregled obrazovnog sustava
- priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija 
- programa učenja hrvatskog jezika 
- reguliranje vojne obveze 
- zdravstveno osiguranje 
- mirovinsko osiguranje
- sustav socijalne skrbi 
- osiguravajuća društva 
- pravosudni sustav u Republici Hrvatskoj  
- informacije o ostalim nositeljima suradnje 
  Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike 
  Hrvatske 
- te druge korisne informacije



Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: ured@hrvatiizvanrh.hr



"Svaki građanin, a navlastito vjernik, ima točno određenu odgovornost za svoju 
domovinu. Vaša zemlja od vas očekuje značajni doprinos na raznim područjima 
društvenoga života, gospodarstva, politike, kulture. Njezina će budućnost biti bolja 
u onoj mjeri u kojoj se svatko od vas bude znao zauzeti za poboljšanje samoga 
sebe"

Poruka Pape Ivana Pavla II. mladima u Zagrebu, listopad 1998. godine



SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE  
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb - Hrvatska, Tel.: 00 385 1 6444 680, Fax: 00 385 1 6444 688

ured@hrvatiizvanrh.hr
    www.hrvatiizvanrh.hr    
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