
Plan rada Udruge savez Hrvata u Mađarskoj za 2018. godinu 
 

Opis stanja 

 

 

Savez Hrvata u Mađarskoj godišnji plan rada je sastavio sukladno smjernicama Skupštine 22. 

travnja 2017. godine u Vršendi, osnovnim načelima Statuta, odnosno putem natječaja 

dobivene potpore za 2018. godinu, iznosu uplata članarina odnosno financijskoj potpori 

sponzori. Očuvanje običaja, jezika i kulturna je djelatnost u šest ravnopravnih regija hrvatske 

manjine.  

Najvažnijom zadaćom smatra da sukladno aktualnim zakonskim propisima za narodnosti, 

razmišlja i razvija svoju strategiju na kultunom planu, poradi unapređenja identiteta hrvatske 

zajednice, očuvanja hrvatskoga jezika i običaja, razvoja uvjeta narodnosne opće prosvjete, i 

proširenja kulturne autonomije. najvažnijom zadaćom je smatrao da sukladno aktualnim 

zakonskim propisima za narodnosti, razmišlja i razvija svoju strategiju na kultunom planu, za 

unapređenje identiteta hrvatske zajednice, za očuvanje hrvatskoga jezika i običaja, za razvoj 

uvjeta narodnosne opće prosvjete, i proširenje kulturne autonomije. 

Tijekom svoga više nego 25-godišnjega rada Savez je iskusio i doživio prednosti te 

nepovoljnosti djelovanja udruge, što se ogleda i u mađarskoj civlnoj sferi.  

Prednostima smtara da okvir ciljeva i polja djelovanja daje Temeljni zakon i zakonitost, ima 

potpunu slobodu u radu i strukturi, može imati neograničen broj člana, neprofitna je udruga 

što ima razne porezne olakšice.  

Svaki se član može prepoznati u ciljevima i zadaćama, što je dobro za učinkovitost. Članovi 

imaju pravo glasa, donašati odluke, Statut, ciljevi i djelovanje slobodno se mogu izmjeniti te 

nadopuniti. 

Demokracija je skupa stvar, i činjenica je da sazivanje vrhovnoga tijela, što je jamstvo 

zakonskoga djelovanja, iziskuje veći iznos, u slučaju velikoga odaziva putni troškovi,, 

priprema dokumentacije i materijala sjednice, poštanski troškovi itd. iznose veći dio 

godišnjega propračuna. Ponekad je poteškoća osigurati demokratski rad, i postoji opasnost za 

pojavom nezainteresiranosti. Bez aktivnoga sudjelovanja u javnom životu ne može se govoriti 

o demokraciji, i jakom civilnom društvu. Civilne su udruge ustanove civilnoga društva, 

njihovo postojanje i rad uveliko pridonosu razvitku dane zajednice odnosno jačanju aktivnosti 

javnoga života. Volonterstvo nevladinih udruga, institucionalnost, nezavisnost, neprofitnost, 

profesionalnost vodstva, entuzijazam, sposobnost izgradnje veza mogu biti jamstvo opstanka.  

Savez je iznova pred značajnim političkim izazovima.  

 

Svijesni izazova značajni su sljedeći ciljevi:                    

   

 Potrebnom organiziranošću i propagandom treba sujelovati u pripremama 

parlametarnih izbora godine 2018., u sastavljanju izborne liste. U tim pitanjima treba 

pružiti svesrdnu pomoć Hrvatskoj dražvnoj samoupravi. 

 

 Sličnim intezivitetom treba se pripremati na jesenske mjesne, teritorijalne i državne 

manjinske izbore 2019. godine.  

 

 S većom pozornošću treba sazvati godišnju Skupštinu, kako bi bio što veći odaziv,  

nazočnost što većeg broja registriranog člana, da što više osoba može reći svoje 

mišljenje, opaske, prijedloge.   
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 Zajedno sa stručnjacima treba razmotriti trenutni Statut, te ga izmjeniti i dopuniti u 

skladu s novih zakonskim propisima, odredbama. 

 

 Pomoću medija u Hrvatskoj i Mađarskoj, odnosno s propagandnim materijalima treba 

staviti veći naglasak na Savezov rad, u predstavljanje njegovih ciljeva, nakana, zadaća 

i uspjeha.   

 

 Osobnim susretima, dijalogom i korištenjem komunikacijskog prostora utjecati na 

porast broja Savezova člantva, na disciplinu uplate članarine.    

 

 Pored domaćih i matičnih natječaja pratiti unijske, koristiti i druge financijske izvore, 

da bi Savezovo gospodarenje bilo sigurnije i bolje.  

 

 Predsjedništvo s izradbom određene strategije, zadaća, programskoga rada treba 

razviti partnerske odnose s regionalnim hrvatskim udrugama, samoupravama i 

civilnim udrugama drugih narodnosti.   

 

 Bez aktivnoga sudjelovanja u javnom životu ne može se govoriti o demokraciji, i 

jakom civilnom društvu. Civilne su udruge ustanove civilnoga društva, njihovo 

postojanje i rad uveliko pridonosu razvitku dane zajednice odnosno jačanju aktivnosti 

javnoga života.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 Volonterstvo nevladinih udruga, institucionalnost, nezavisnost, neprofitnost, 

profesionalnost vodstva, entuzijazam, sposobnost izgradnje veza mogu biti jamstvo 

opstanka.  

 

 

Istaknute Savezove zadaće  

 

 

Sazivanje Skupštine 

Godišnju Skupštinu Predsjedništvo saziva za 12. svibnja 2018., na Fancagi. Nakon priprema 

materijala, svim će članovima biti dostavljeni poštanskim putem, tako i pozivno pismo. 

Dnevni red Skupštine, Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu, Plan rada i 

financijski plan za 2018. godinu bit će obajvljeni u Hrvatskome glasniku i na Savezovom 

web-portalu. Za sve veći odaziv borja članova trebaju se pobrinuti regionalni predsjednici.     

 

 

Gastronomski i kulturni dan – Markovo 

Državna priredba je istoga dana kada i sjednica Skupštine, odnosno 12. svibnja 2018. godine, 

u fancaskoj Osnovnoj školi. Prije ultrunofolklornog programa, koji će biti na otvorenoj 

pozornici na trgu Sv. Stjepana, bit će hrvatske mise u mjesnoj crkvi, gdje će se blagoslivljati 

novo žito. Kulinarski specijaliteti regija se pripremaju na dvorištu škole, a ocjenit će ih stručni 

ocjenjivački sud. Dan se završava s plesačnicom.   
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Državni Dan Hrvata  

Priredbu kao što je uobičajeno Savez zajednički priređuje s Hrvatskom državnom 

samoupravom, 17. studenoga 2018. godine, u Pečuhu. I ove će godine glavni pokrovitelji 

priredbe biti predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik 

Mađarske János Áder, nadamo se da i nazočiti na priredbi. Savez, odlukom Predsjendištva 

uručuje svoja priznanja. Bogat kulturni sadržaj će imati domaćini.  

 

„Pasionska baština“ 

Vjersku konferenciju svake godine na drugome mjestu priređuje Zaklada „Zornica”, što je 

utemeljio Savez. Predavači, sudionici manifestacije su priznati domaći i stručnjaci matične 

nam domovine.  

 

 

Mjesni i regionalni programi koje podupire Savez 

 

Savez će moralno i materijalno poduprjeti regionalne programe za očuvanje običaja, jezika, 

kulture. 

Među njima su: 

 

 Hrvatski balovi i prela, pokladne priredbe; 

 Regionalni Hrvatski dani, dani sela, bučure i proštenja; 

 Dječja natjecanja iz hrvatskoga jezika i nadmetanja; 

 Turneje kulturnih skupina, nastupi, financiranje putnih troškova; 

 Programi vezani za određene običaje (pranje na Dunavu, fišijada, bošnjačka bučura, 

Markovo, svinjokolje); 

 Znanstvene konferencije, izložbe; 

 Hrvatska misna slavlja, hodočašća; 

 Božićni koncerti, susreti zborova; 

 Otkrivanje spomen-ploča, priredbe vezane za godišnjicu.  

  

 

Savezovi kadrovski uvjeti  

 

Predsjedništvo 

Sukladno Statutu planski, oranizatorski, i izvedbeni operativni rad obavlja sedmočlano 

Predsjedništvo. Sjednice saziva godišnje najmanje četiri puta.  

Sastav Predsjedništva: 

 

 Joso Ostrogonac   predsjednik 

 Arnold Barić   potpredsjenik 

 Marijana Balatinac dr. Al-Emad regionalna predsjednica Baranjske županije  

 Angela Šokac Marković  regionalna predsjednica Bačko-kiškunske županije 

 Jozo Solga    predsjendik Podravine 

 Edita Horvath Pauković  predsjednica gradišćanske regije 

 Eva Išpanović   predsjednica Peštanske županije i Budimpešte 

 Enikő Kovács   regionalna predsjednica Zalske županije 
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Zadaće prvoga kvartala: 

 Pisanje natjecanja, financijski obračun s potporama; 

 Izvješća za 2017. godinu; 

 Plan rada u financisjki plan za 2018. godinu;  

 Organiziranje državnih i regionalnih priredaba prvoga kvartala; 

 Priprema sazvivanja Skupštine.  

 

Zadaće drugoga kvartala  

 Odlučiti o kadrovskim pitanjima;  

 Sazivanje Skupštine; 

 Kulturni i gastronomski dan; 

 Državne i regionalne proljećne priredbe. 

 

Zadaće trećega kvartala: 

 Realiziranje ljetnih programa, priredaba.  

 

Zadaće četrvtoga kvartala: 

 Pripreme, organiziranje državnoga Dana Hrvata; 

 Prijedlozi za Odličje SHM-a; 

 Božićne, adventske priredbe; 

 Izvješće Croatica Kft-a; 

 Pregled uplate članarine i računa; 

 Pripreme izvješća. 

 

Predsjedništvo i nadalje po potrebi u pravnim pitanjima savjetuje s Pravnim uredom Dr. 

Buzálné. 

 

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.   

Sastav Odbora za financije i nadzor: 

 Mijo Štandovar   predsjednik  

 Martin Kubatov   član 

 Robert Ronta    član   
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Savezove gospodarske, financijske zadaće 

 

 Priprema, sastavljanje financijskog izvjčešća o 2017. godini, obračun s dobivenom 

novčanom potporom.  

 Financijski nadzor na licu mjesta. 

 Priprema natječaja za 2018. godinu, slanje natječaja.   

 Vođenje računa, isplate 

 Štedljivo gospodarenje 

 Sastavljanje Izvješća o financijama za 2018. godinu. 

 Dnevni kontakt s Uredom za računovodstvo BM. KONTÓ. 

 

Savezov partnerski sustav 

Savezov je najvažniji strateški 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.  

 Sudjelovanje u radu Hrvatsko-mađarskog međuvladina mješovitog odbora za 

zaštitu nacionalnih manjina  

  

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.  

 Zastupanje civilne sfere, Savezovih interesa  


