Plan rada Udruge „Savez Hrvata u Mađarskoj“ za
2020. godinu
Analiza stanja
Godišnji Plan rada Udruge Savez Hrvata u Mađarskoj sastavljen je prema smjernicama
Skupštine koja je održana 25. svibnja u Serdahelu, izmijenjenom Statutu, potporama iz
natječaja 2020. godine, uplaćenim članarinama i sponzorskim donacijama.
Konkretne ciljeve i zadaće Plana rada i godišnjeg programa Predsjedništvo je usvojilo 5.
veljače 2020. na sjednici u Kozármislenyu.
Sukladno tomu Savez svoje tradicijske i kulturne aktivnosti, kao i aktivnosti za očuvanje
materinskog jezika provodi u šest ravnopravnih regija koje nastanjuju pripadnici hrvatske
manjine. Pri tomu Savez je svjestan činjenice kako opstaju one nevladine manjinske
organizacije i udruge koje imaju sposobnost stvaranja i predstavljanja vrijednosti. Opstanak i
vitalnost takvih organizacije prvenstveno ovisi o učinku samoinicijativnog stvaranja
zajednice, kao i očuvanju kolektivnog identiteta i solidarnosti.
Prema tome, Savez i ove godine svojom najvažnijom zadaćom smatra definiranje okvirnih
vrijednosti, koje se ravnaju prema aktualnoj narodnosnoj politici i zakonodavstvu, kao i
promišljanja o strategiji, pri čemu po potrebi postavljanjem manjih, precizno definiranih
kolektivnih ciljeva želi doprinijeti očuvanju identiteta, jezika, tradicije i kulturnih uvjeta
hrvatskih zajednica.
Savez ove godine proslavlja 30. obljetnicu postojanja.
Savez je tijekom protekla tri desetljeća doživljavao i iskusio prednosti i negativnosti
funkcioniranja u okvirima udruge, koje uostalom obilježavaju nevladin sektor mađarskog
društva.
Kao prednost može se navesti kako ciljeve i područje aktivnosti određuju Ustav i zakonitost,
broj članova nije ograničen, aktivnosti i uspostava organizacijske strukture obavljaju se
potpuno slobodno, a Udruga je kvalificirana kao organizacija koja djeluje za javno dobro,
uslijed čega može koristiti raznovrsne porezne olakšice. Svi članovi Saveza mogu se
identificirati s ciljevima i zadacima, što pozitivno djeluje na učinkovitost. Članovi sudjeluju u
odlučivanju i utječu na poslovanje, a Statut, ciljevi i aktivnosti mogu se slobodno dopunjavati
i mijenjati.
Kao negativnost može se navesti činjenica da je demokracija skupa stvar, pa sazivanje
vrhovnog tijela, koje među ostalim jamči zakonitost rada stvara velike troškove, u slučaju
velikog broja članova javljaju se putni troškovi, troškovi izrade pripremnih materijala,
poštanski troškovi, troškovi obroka itd., što predstavlja značajan dio nacrta proračuna.
Demokratično funkcioniranje povremeno je otežano, a prijeti i pojava nezainteresiranosti.
Bez aktivnih tijela koja se bave javnopolitičkim pitanjima ne možemo govoriti o demokraciji i
jakom civilnom sektoru. Nevladina tijela su institucije civilnog društva i važni pokazatelji
društvene vitalnosti, a svojim postojanjem i radom uvelike doprinose jačanju i unapređenju
javnopolitičkih aktivnosti, kao i aktivnostima dotičnih zajednica u interesu javnog dobra.
Opstanak i vitalnost zastupane zajednice može se postići kroz dobrovoljnost,
institucionaliziranost, neovisnost, rad za javno dobro, profesionalnost čelnika,
opredijeljenost i sposobnost stvaranja veza narodnosnih organizacija.
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Izbori za narodnosne samouprave koji su održani u jesen 2019. ponovno su dokazali kako
Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj zauzima ugledno mjesto na narodnosnoj političkoj paleti,
o čemu svjedoče i osvojeni lokalni, županijski i državni mandati.
Uz postignuti uspjeh, uza sve napore neuspjehom se može smatrati bezuspješan pokušaj
postavljanja zajedničke državne hrvatske liste. To je nakon izbora dovelo do nove situacije
koja se mora podrobno proanalizirati, nakon čega je potrebno definiranje dodatnih zadataka
i uspostava nove strategije.
Najvažniji ciljevi i zadaće za 2020. godinu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nakon upoznavanja izbornih rezultata Predsjedništvo treba provesti podrobne
analize i sastaviti novu strategiju koja će se podastrijeti Skupštini.
Središnja tema nove Strategije treba biti sudjelovanje Zalske županije, Gradišća te
Budimpešte i Peštanske županije u radu Saveza. U interesu rješavanja problema
trebaju se provesti opsežne konzultacije s organizacijama navedenih regija.
Kroz osobne kontakte, dijalog i korištenje odgovarajućih komunikacijskih kanala
trebaju se postići povećanje broja članova Saveza i veća disciplina pri plaćanju
članarina.
Godišnje Skupštine Saveza Hrvata u Mađarskoj trebaju se sazivati brižnije, kako bi na
njima svoje mišljenje, stav i prijedloge mogao iznositi što veći broj registriranih
članova i predstavnika Udruge.
Uz pomoć stručnjaka treba se obaviti revizija i prilagodba važećeg statuta novim
zakonskim propisima i uredbama.
Uz pomoć medijskih i promidžbenih materijala u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj
treba se staviti snažniji naglasak na predstavljanje rada, ciljeva, nastojanja, zadaća i
rezultata Saveza.
Osim praćenja natječaja u zemlji i matici s ciljem unapređenja i sigurnosti financijskog
poslovanja te financiranja Saveza veća pozornost treba se posvetiti korištenju
mogućnosti koje pružaju europski natječaji.
Predsjedništvo određivanjem konkretnih strateških ciljeva i zadataka, te izradom
radnih programa treba jačati partnerske veze s regionalnim hrvatskim
organizacijama, samoupravama i tijelima drugih narodnosti.

.
Istaknuti zadaci Predsjedništva
Sazivanje Skupštine
Ovogodišnja Skupština održat će se u kolovozu 2020. godine u Martincima. Nakon
odgovarajućih priprema svim će se članovima u poštanskoj pošiljci ili elektroničkom poštom
dostaviti pozivi i pismeni materijali.
Dnevni red Skupštine, izvješće o radu za 2019. godinu, financijsko izvješće i plan rada za
2020. godinu objavit će se u Hrvatskom glasniku i na mrežnoj stranici Saveza. Sudjelovanje
što većeg broja članova treba biti zadatak regionalnih predsjednika.
U radu Skupštine sudjeluje i pravni zastupnik Saveza.
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Gastronomski i kulturni dan
Ova državna priredba treba se nadovezati na Skupštinu koja se održava u kolovozu 2020.
godine. Kulturni program održat će se u regionalnom sjedištu Hrvatske državne samouprave.
Gastronomskim majstorima omogućujemo kuhanje i pečenje.
Državni dan Hrvata
Priredbu tradicionalno organiziramo u suradnji s Hrvatskom državnom samoupravom, a ove
godine održat će se 14. studenog u Budimpešti. I ove godine za glavne pokrovitelje zamoljeni
su predsjednik RH Zoran Milanović i mađarski predsjednik János Áder, nadamo se da će u
programu sudjelovati osobno. Sukladno odluci Predsjedništva Savez će na temelju preporuka
primljenih iz zalske, podravinske i baranjske regije dodijeliti odlikovanja. Bogati kulturni
program sastavljaju domaćini.
Programi povodom tridesete obljetnice postojanja Saveza
Predsjedništvo treba izraditi konkretan program obilježavanje ove okrugle obljetnice.
Prijedlog:
• Utvrđivanje vremena i mjesta
• Polaganje vijenaca na grobove pokojnih članova i aktivista. Npr.: Joka Bunjevac, Lajos
Skrapits, Stipan Blažetin, Antun Mujić, Đuro Franković, Zoltan Sigečan
• Svečano obilježavanje 30. obljetnice s nastupima znamenitih scenskih umjetnika
• Publikacija o 30 godina rada Saveza
• Kulturni program
Regionalni i mjesni programi koje podržava Savez
Savez će moralno i financijski podržavati regionalne tradicijske priredbe i programe.
Takvi programi među ostalim obuhvaćaju:
• hrvatske balove, prela i pokladna veselja,
• regionalne hrvatske dane, dane sela i proštenja
• natjecanja i kvizove iz hrvatskog jezika za djecu
• turneje i nastupe KUD-ova, financiranje putnih troškova
• konkretne tradicijske programe (npr.: Pranje odjeće u Dunavu, Ribarski festival,
Bošnjačko proštenje, Markovdan, kolinja)
• znanstvene konferencije i izložbe
• hrvatske mise i hodočašća
• adventski koncert, božićni koncert, smotre zborova
• otkrivanja spomen-ploča, obilježavanja obljetnica
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Ljudski kapaciteti Saveza
Predsjedništvo
Aktivnosti planiranja, organizacije i operativne provedbe sukladno Statutu ostvaruje
sedmeročlano predsjedništvo. Predsjedništvo zasjeda najmanje četiri puta godišnje.
Sastav Predsjedništva:
• Joso Ostrogonac
• Arnold Barić
• Marijana Balatinac Dr. Al-Emadné
• Józsefné Markovics
• Jozo Solga
• Edit Horváth Paukovitsné
• Eva Išpanović

-

predsjednik
potpredsjednik
predsjednica Baranjske regije
predsjednica Bačko-kiškunske regije
predsjednik Podravinske regije
predsjednica Gradišćanske regije
predsjednica Regije Budimpešte i Peštanske
županije
• Dr. Enikő Kovács
- predsjednica Zalske regije
(Dr. Enikő Kovács je dala ostavku na dužnost, umjesto nje treba se izabrati novi predsjednik
Zalske regije)
Zadaci u prvom tromjesečju:
• rad na natječajima, obračuni
• izrada izvješća za 2019. godinu
• izrada Plana rada i Nacrta proračuna za 2020. godinu
• provedba državnih i regionalnih programa u prvom tromjesečju
• pripreme za sazivanje Skupštine
Zadaci u drugom tromjesečju:
• rješavanje kadrovskih pitanja
• sazivanje Skupštine
• održavanje Kulturnog i gastronomskog dana
• provedba državnih i regionalnih programa
Zadaci u trećem tromjesečju:
• održavanje ljetnih kulturnih priredbi
Zadaci u četvrtom tromjesečju:
• pripreme i održavanje Državnog dana Hrvata
• prijedlozi za dodjelu odlikovanja
• adventski i božićni programi
• izvješće društva Croatica Kft.
• provjera uplata članarina i evidencije članova
• izrada izvješća
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor zasjeda prema svom planu rada, te kontinuirano obavlja kontrolne i
savjetodavne aktivnosti.
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Predsjednik Nadzornog odbora, a po potrebi i članovi pozivaju se na sjednice Predsjedništva
i priredbe Saveza.
Sastav nadzornog odbora:
• Mišo Štandovar - predsjednik
• Martin Kubatov - član
• Robert Ronta
- član
Disciplinski odbor:
Disciplinski odbor zasjeda prema svom planu rada. Najvažnija zadaća Disciplinskog odbora je
kontrola plaćanja članarina i primjena instrumenta isključenja iz članstva.
Sastav Odbora:
• David Gregeš - predsjednik
• Marija Pilsits - članica
• Joso Šibalin - član
Gospodarski i financijski zadaci Saveza
•
•
•
•
•
•
•

izrada financijskih izvješća za 2019. godinu, prijava natječaja nadležnom tijelu
provedba financijskog nadzora na licu mjesta
pisanje i prijava natječaja za 2020. godinu
vođenje računa i doznake
štedljivo poslovanje
izrada financijskih izvješća za 2020. godinu
svaodnevni kontakti s računovodstvenim servisom BM. KONTÓ
Partnerstva Saveza

Najvažniji strateški partner Saveza je Hrvatska državna samouprava.
Zadaci:
• zadaci i ciljevi na državnoj razini, koordinacija programa
• sudjelovanje na sjednicama tijela dviju organizacija
• zajedničko sudjelovanje u izgradnji mađarsko-hrvatskih međudržavnih odnosa
• organizacija zajedničkih programa
Najvažniji strateški partneri regionalnih organizacija Saveza su mjesne i županijske hrvatske
samouprave te nevladine organizacije.
Zadaci:
• Regionalne organizacije u suradnji s mjesnim i županijskim hrvatskim
samoupravama i nevladinim organizacijama trebaju definirati najvažnije godišnje
zadatke i županijske programe.
Redoviti kontakti i konzultacije s hrvatskim glasnogovornikom u Mađarskom parlamentu.
Savez preko hrvatskog diplomatskog zbora u Mađarskoj te samostalno održava korektne
odnose s maticom.
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Zadaci:
• sudjelovanje na manjinskim konferencijama koje organizira matica
• traženje financijske potpore
• sudjelovanje u radu Mađarsko-hrvatskog mješovitog odbora za manjine
Savez uspostavlja i njeguje profesionalne veze sa zakladama, organizacijama i ministarstvima
koja jamče njegovu funkcionalnost.
Zadaci:
• rad na natječajima i konzultacije
Aktivno sudjelovanje u radu Savjetodavnog tijela okruglog stola za ljudska prava.

