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Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s tečajevima hrvatskog jezika za
osobe pod međunarodnom zaštitom - odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno s
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i
29/18), zastupničko pitanje u vezi s tečajevima hrvatskog jezika za osobe pod međunarodnom
zaštitom.
Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći
odgovor:
Sukladno odredbi članka 74. stavka 1. Zakona o međunarodnoj i privremenoj
zaštiti (Narodne novine, br. 70/15 i 127/15), osoba kojoj je odobrena međunarodna zaštita
obvezna je pohađati tečaj hrvatskog jezika, povijesti i kulture radi uključivanja u hrvatsko
društvo.
Odlukom o Programu učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i
strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo (Narodne novine,
broj 154/14) program hrvatskoga jezika sastoji se od osam cjelina od kojih je prva cjelina u
trajanju od 70 sati obavezna i za nju su sukladno članku 74. stavcima 2. i 3. Zakona o
međunarodnoj i privremenoj zaštiti osigurana sredstva iz državnog proračuna Republike
Hrvatske. Upisivanje ostalih sedam cjelina bilo je na dobrovoljnoj bazi. U 2017. godini je
zbog duljeg čekanja ponuda učilišta, prilikom javne nabave došlo do kraćeg diskontinuiteta u
programu.
Daljnje aktivnosti osigurane su Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za
provedbu projekta „Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko
društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada“ koju je 13. srpnja 2018. godine
donijelo odgovorno tijelo - Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove
Europske unije, Ministarstva unutarnjih poslova. Projekt je odobren za financiranje u
ukupnom iznosu od 560.000,00 eura, a iz Fonda za azil, migracije i integraciju (u daljnjem
tekstu: AMIF) osigurana su sredstva u iznosu od 420.000,00 eura.
Sredstva iz AMIF-a su odobrena za pokrivanje troškova: provedbe uključivanja
osoba sa statusom azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Program učenja
hrvatskog jezika, povijesti i kulture u ukupnom trajanju od 280 sati; prijevoda i ovjere

2
dokumenata neophodnih za nastavak obrazovanja osoba sa statusom azilanata i stranaca pod
supsidijarnom zaštitom (svjedodžbi i diploma) i nastavka obrazovanja i/ili uključivanja u
stručno osposobljavanje osoba sa statusom azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom.
Projektne aktivnosti navedenog projekta su u završnoj fazi pripreme te
započinju sredinom siječnja 2019. godine.
Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

61 --

rvr“

3 0 -10-2D1fl

c.

Ofo je:i

raw

I

UrtJCj^bsii/tiC!

! Fnl

-«W~r iiii’iiiig,-««!^..-....^..,—L,———^

Vfii.

I. ,11*

HRVATSKI SABOR

IO

KLASA: 021-12/18-18/739
URBROJ: 65-18-02
Zagreb, 29. listopada 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojiča, zastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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Predmet: Zastupničko pitanje
predsjednika Vlade Republike Hrvatske

za

mr.

sc.

Andreja

Plenkovića,

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupničko
pitanje za mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade RH.
Hoće li se osobama pod međunarodnom zaštitom osigurati kontinuitet
tečajeva za hrvatski Jezik?

Obrazloženje:

Sukladno podatcima iz izvješća pučke pravobraniteljice za 2017., uključivanje
osoba pod međunarodnom zaštitom u društvo otežano je već na prvom koraku,
obzirom na neprovođenje tečajeva hrvatskog jezika te usporeno uključivanje ovih
osoba u školski sustav.
Postojeći model učenja hrvatskoga jezika u trajanju od 70 sati nije dovoljan za
savladavanje osnova, budući da se redovito radi o osobama koje dolaze iz druge
grupe jezika i ne poznaju latinično pismo. Također, tijekom 2017. godine nije
osiguran kontinuitet tečajeva pa je tako, nakon prvog ciklusa učenja u lipnju 2017.,
isti prekinut radi provođenja javnog natječaja za idući ciklus, a polaznici tečaja su
mjesecima čekali nastavak učenja što je negativno utjecalo na znanja koja su stekli
na temelju početnih 70 sati tečaja.
Slijedom navedenog, postavlja se pitanje hoće li se osobama pod
međunarodnom zaštitom ubuduće osigurati kontinuitet tečajeva za hrvatski jezik.

zastupnik
:o Ostojić

