
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

br. 150/2011, 119/2014 i 93/2016), a u vezi s člankom 46. Zakona o odnosima Republike 

Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012), 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ donijela  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Vlada Republike Hrvatske podupire projekt Hrvatskog nacionalnog vijeća Republike 

Srbije za osiguravanjem trajnog i odgovarajućeg sjedišta Novinsko-izdavačke 

ustanove „Hrvatska riječ“ iz Subotice, jedne od tri najvažnije institucije Hrvata u 

Republici Srbiji. 

 

2. Financijska sredstva potrebna za realizaciju projekta iz točke 1. ovog Zaključka 

osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, na 

pozicijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, aktivnost 

A862018 Programi pomoći hrvatskoj manjini u inozemstvu – međunarodna razvojna 

suradnja. 

3. Zadužuje se Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske da u okviru 

svojeg djelokruga rada poduzme potrebne aktivnosti s ciljem provedbe projekta 

osiguravanja trajnog i odgovarajućeg sjedišta Novinsko-izdavačke ustanove „Hrvatska 

riječ“ iz Subotice.  

 

 

Klasa: 

Urbroj:  

 

Zagreb, ……….. 2018.  

 

               PREDSJEDNIK 

  

         mr.sc. Andrej Plenković 

 

  



OBRAZLOŽENJE 

 

 

Hrvatsko nacionalno vijeće, najviše zastupničko tijelo Hrvata u Republici Srbiji, (su)osnivač 

je dvije ključne ustanove u području kulture i informiranja, koje imaju iznimnu važnost za 

hrvatsku manjinu u Republici Srbiji: Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Novinsko-

izdavačke ustanove „Hrvatska riječ“, koja od 31. siječnja 2003. godine kontinuirano izdaje 

tjednik istoga naziva „Hrvatska riječ“. 

Kako je za nesmetano provođenje aktivnosti potreban primjeren prostor, Hrvatsko nacionalno 

vijeće se Vladi Republike Hrvatske obratilo sa zamolbom za financijskom potporom za 

kupnju zemljišta s ciljem trajnog rješavanja pitanja sjedišta Novinsko-izdavačke ustanove 

„Hrvatska riječ“, kojim bi se osigurali kvalitetniji uvjeti rada, racionalizacija troškova, ali i 

ojačala suradnja tri najvažnije institucije Hrvata u Srbiji. Napominjemo da je sredstvima 

institucija Republike Hrvatske i Republike Srbije osiguran primjeren prostor za Hrvatsko 

nacionalno vijeće i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. 

Osiguravanje odgovarajućeg sjedišta NUI „Hrvatska riječ“ ima veliku važnost za Hrvate u 

Republici Srbiji, jer će bitno pridonijeti kvaliteti informiranja na hrvatskome jeziku i pismu te 

pokazati djelatnu potporu institucija Republike Hrvatske pripadnicima hrvatske manjine u 

Republici Srbiji. 

 

Donošenjem Zaključka Vlade Republike Hrvatske zadužuje se Središnji državni ured za 

Hrvate izvan Republike Hrvatske da u okviru svojeg djelokruga rada poduzme aktivnosti 

potrebne za rješavanje zamolbe Hrvatskog nacionalnog vijeća i realizaciju projekta kupnje 

zemljišta s ciljem trajnog i odgovarajućeg sjedišta Novinsko-izdavačke ustanove „Hrvatska 

riječ“ iz Subotice. 

 

Financijska sredstva potrebna za realizaciju projekta, osigurana su u Državnom proračunu 

Republike Hrvatske za 2018. godinu, na pozicijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate 

izvan Republike Hrvatske, aktivnost A862018 Programi pomoći hrvatskoj manjini u 

inozemstvu – međunarodna razvojna suradnja. 

 


