
PLAN RADA SAVEZA HRVATA U MAĐARSKOJ  

ZA 2015. GODINU 

 

Opis stanja: 

Savez Hrvata u Mađarskoj godišnji plan rada sastavlja na osnovi modificiranog i prihvaćenog  
Statuta te smjernicama Skupštine 17. svibnja 2014. u Pečuhu, odnosno na osnovi dobivenih 
financijskih sredstava natječaja za 2015. godinu, te uplate članarina i sponzorskih iznosa. 

Svoju djelatnost poradi očuvanja hrvatskih običaja, hrvatskoga jezika, hrvatskih kulturnih 
dobara obavlja u šest ravnopravnih regija, u kojima obitava hrvatska zajednica.  

Najvažnijom zadaćom smatra, sukladno prihvaćenim strateškim narodnosnim planom 
mađarske Vlade,  razmatranje svoje kulturne strategije, poradi očuvanja samobitnosti, jezika, 
običaja hrvatske zajednice, razvoj uvjeta narodnosnog obrazovnog sustava, poradi nastavka 
izgradnje kulturne autonomije.    

Pored toga istaknutom zadaćom smatra raščlambu i ocjenu parlamentarnih i jesenskih 
narodnosnih izbora 2014. godine, sudjelovanje hrvatskih birača, njegovu uspješnost i pitanja.      

Radne zadaće operativno koordinira i obavlja državno Predsjednistvo.  

Nadzorna je zadaća i nadalje Odbora za financije i nadzor.  

 

Kadrovski uvjeti: 

Savez najvažnijom ovogodišnjom zadaćom smatra povećanje broja članova organizacije, 
sukladno načelima Statuta. Prvenstveni je cilj da tijekom godine u što većem broju učlane u 
Savez hrvatske udruge, kulturne skupine, civilne organizacije.  

Istaknuta je zadaća i nadalje kadrovska pitanja rješavati demokratskim i također i interesne 
sfere.  

 

Financijski uvjeti: 

Savez 2015. godine gospodarske poslove obavlja sukladno od Predsjedništva prihvaćenom 
Planu proračuna.  

Poradi osiguranja financijske potpore, Savez sukladno propisima sudjeluje na državnim, 
mjesnim natječajima i natječajima matične domovine.  

Točan obračun o dobivenim sredstvima je Savezova prvenstvena zadaća.   

Stručno gospodarenje, poslove knjigovodstva i nadalje obavlja bajski BT-KONTO Könyvelői 
Iroda. 



Sjednice, sastanci biranih tijela: 

Dražvno Predsjedništvo tijekom 2015. godine zasjeda najmanje tri puta.  

Zadaće prvoga tromjesečja: 

 Sastavljanje natječaja, obračuni. 
 Izvješća za 2014. godinu.  
 Plan rada i plan proračuna.  
 Programi za zimsko razdoblje.  
 

Zadaće drugoga tromjesečja: 

 Sazivanje državne Skupštine. 
 Izvješće Croatica Kft.-a.  
 Kulturni i gastronomski dan 
 Organiziranje državnih i regionalnih proljetnih priredaba.  

 

Zadaće trećega tromjesečja 

 Ljetne priredbe, programi. 
 

Zadaće četvrtoga tromjesečja: 

 Pripreme državnoga Dana Hrvata.  
 Prijedlozi za odličje.  
 Božićni priredbe.  
 Pregled uplate članarina i računa.  

 

Predsjedništvo po potrebi i nadalje traži stručne pravne savjete od Dr. Buzálné Ügyvédi Iroda. 

 

Odbor za financije i nadzor: 

Odbor za financije i nadzor zasjeda sukladno prihvaćenome radnom planu. Neprekidno 
obavlja nadzorne i savjetodavne poslove.  

Predsjednik Odbor za financije i nadzor, po potrebi i članovi, dobiva pozive na sastanke 
Predsjedništva i Savezove priredbe.  

 

 

 

 



Istaknute priredbe: 

- Državni gastronomski i kulturni dan u Tukulji, 
- Organiziranje državnoga Dana Hrvata u Podravini zajedno s Hrvatskom državnom  

samoupravom,  
- „Pasionska baština” vjerska konferencija u Santovu 
- Županijske i državne priredbe regionalnih udruga, 
-  Markovo na Vancagi, 
- Božićni koncert u Pečuhu, 
- Bošnjačko sijelo u Kukinju,  
- Pranje rublja na Dunavu u Mohaču, 
- Fišijada u Baji, 
- Regionalni hrvatski dani, dani naselja u Podravini, 
- Priredbe u vezi sa Stipanom Blažetinom u Zalskoj županiji,  
- Kultura bez granica, priredbe u Gradišću, 
- Natjecanje Mihovila Nakovića u lijepome govoru,  
- Regionalna natjecanja iz hrvatskoga jezika 
- Sudjelovanje na narodnosnom gala programu Nacionalnog prosjvetnog instituta, 
- Proslava Savezove 25. obljetnice u Sambotelu, 
- Sudjelovanje na sastancima, priredbama Veleposlanstva RH u Budimpešti i Generalnog 

konzulata RH u Pečuhu,  
- Sudjelovanje na sjednici Hrvatsko-mađarskog mješovitog odbora.   
 

Savezov partnerski sustav 

 

Savezov je najvažniji štrateški partner Hrvatska državna samouprava.  

Plan partnerske suradnje: 

 Državni ciljevi, zadaće, usklađivanje programa.  
 Sudjelovanje na sjednicama dvaju tijela 
 Zajedničko sudjelovanje pri izgradnji hrvatsko-mađarskih državnih odnosa.  
 Provedba zajedničkih programa.  

 

Najvažniji strateški partneri regionalnih udura jesu mjesne i županijske hrvatske 
samouprave.  

Zadaća: 

 Regionalne udruge zajedno s mjesnim i županijskim hrvatskim samoupravama izrađuju 
najvažnije godišnje zadaće, usklađuju mjesne i županijske programe .  

 

Savez putem diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske, osnosno i samostalno njeguje 
korektne poslovne veze s matičnom domovinom.  



Zadaća: 

 Sudjelovanje na manjinskim konferencijama matične domovine.  
 Sudjelovanje na natječajima matične domovine.  

 

Savez traži i njeguje stručne odnose s takvim zakladama, organizacijama, ministarstvima, 
fondovima koji mogu osigurati njegovo djelovanje.  

Sudjelovanje pri radu Savjetodavnog tijela okrugloga stola za ljudska prava.  

Zadaća: 

 Rad u Narodnosnoj radnoj skupini.  
  



SAVEZ HRVATA U MAĐARSKOJ 
 PLAN PRORAČUNA ZA 2015. GODINU 

 
PRIHODI: 
 

PRIHODI PODROBNO IZNOS 
OSTATAK IZ 2014. GODINE 1.167.647 Ft.- 
NATJEČAJI 4.700.000 Ft.- 
ČLANARINA 1.200.000 Ft.- 
POTPORA MATIČNE DOMOVINE                           500.000 Ft.- 
UKUPNO                        7.567.647 Ft.- 
 
 
IZDACI: 
 
IZDACI PODROBNO IZNOS 
Putni troškovi sjednica, sastanaka 1.200.000 Ft.- 
Putni troškovi priredaba 1.500.000 Ft.- 
Benzinski troškovi    800.000 Ft.- 
Osiguranje vozila    150.000 Ft.- 
Tehnički popravci vozila    120.000 Ft.- 
Honorar    400.000 Ft.- 

Knjiženje    224.000 Ft.- 
Pravnik    100.000 Ft.- 
Telefonski troškovi    150.000 Ft.- 
Internet, ažuriranje mrežne stranice    100.000 Ft.- 
Bankovni troškovi    180.000 Ft.- 
Uredski troškovi    250.000 Ft.- 
Poštanski troškovi    150.000 Ft.- 
Reprezentacijski troškovi     200.000 Ft.-  
Troškovi programa, priredaba                       2.043.647 Ft.- 
Ukupno                       7.567.647 Ft.- 
 


