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RADNA POSJETA

IZASLANSTVA ZHRM
U HRVATSKOM SABORU

IZASLANSTVO ZHRM NA 25. FORUMU
HRVATSKIH MANJINA U ZAGREBU
Na poziv Hrvatske Matice iseljenika, izaslanstvo Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji u sustavu: Nevenka Kostovska, predsjednica ZHRM, Žarko Kamčev,
član predsjedništva i međunarodni tajnik i Nenad Živković, član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH i predstavnik hrvatske manjine u Makedoniji, 29.11.2019. u Zagrebu je prisustvovalo na 25. Fo
rumu hrvatskih manjina, poslije 3-godišnje pauze u
sudjelovanju na forumima u organizaciji Hrvatske ma
tice iseljenika.
Skupu su nazočili posebni izaslanik Ureda predsjed
nice Republike Hrvatske, posebni izaslanik predsjednika
Vlade Republike Hrvatske, predstavnici Središnjeg ure
da za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstva
kulture Republike Hrvatske i predstavnici diplomatskog
zbora u Republici Hrvatskoj. Na skupu su prisustvovale
i delegacije Hrvata iz Austrije, Mađarske, Slovačke, Ru
munjske, Srbije, Crne Gore i Makedonije.  
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Predsjednica Kostovska je aktivno sudjelovala u temama „Kulturna povijest manjinske zajednice“ i “Po
vijest zajednice kao osnova prava na opstanak i ostanak”. U izjavi za Hrvatski radio – Radio Zagreb, gđa
Kostovska je naglasila da je cilj ovog foruma razmjena
iskustava u državama gdje Hrvati imaju status manjine,
s ciljem jačanja njihovog statusa u matičnim državama,
njegovanja hrvatskog jezika, tradicije i kulture.
Žarko Kamčev

položaju hrvatske manjine i izazovima s kojima se
susreću predstavnici hrvatske manjine u Makedoniji,
u Hrvatskom saboru razgovarali su predsjednik Odbora
za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Božo Ljubić i član
Odbora Željko Raguž s izaslanstvom ZHRM-a: Žarkom
Kamčevim i Nenadom Živkovićem.
Ljubić je istaknuo kako se Hrvatska zalaže za politiku
proširenja EU na države jugoistoka Europe te kako će
skorašnje predsjedanje Vijećem EU iskoristiti ne samo
za davanje podrške tim državama na njihovom euroin
tegracijskom putu već i za poboljšanje položaja hrvatske
manjine. U planu je organizacija sjednice Odbora za Hr
vate izvan RH na kojoj će hrvatske nacionalne manjine
dobiti priliku iznijeti svoje probleme i neriješena pitanja
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IZASLANSTVA ZHRM U
SREDIŠNJEM DRŽAVNOM
UREDU ZA HRVATE IZVAN
REPUBLIKE HRVATSKE

U

okviru radnog posjeta Zagrebu, izaslanstvo ZHRM
u sustavu: Nevenka Kostovska, Žarko Kamčev i Ne
nad Živković, 29.11.2019. je održalo radni sastanak sa
zamjenikom Državnog tajnika Središnjeg ureda za Hr
vate izvan RH, prof. Dariom Magdićem. Na sastanku su
nazočili i savjetnik s posebnim položajem za pitanja hr
vatske nacionalne manjine u inozemstvu, dr.sc. Milan
Bošnjak i načelnica Sektora za pravni položaj, kulturu i
obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske, Dubravka
Severinski.
Predsjednica Kostovska je detaljno obrazložila reali
zirane aktivnosti ZHRM u okviru Zaključaka MMO-a u
proteklom razdoblju, analizirala sadašnju situaciju i prezentirala buduće planove aktivnosti, programe i projekte
ZHRM, a u okviru Godišnjeg plana aktivnosti ZHRM za
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2020. godinu. S druge strane, prezentirani su i financijska
izvješća o radu ZHRM u okviru projekata financiranih
od strane Središnjeg ureda, istaknuti su glavni pravci
djelovanja i pripremne aktivnosti za 5. sjednicu MMO-a
u lipnju 2020.
Zamjenik Državnog tajnika, gosp. Magdić je u svoje osobno ime i u ime Državnog tajnika Zvonka Mila
sa, izrazio zadovoljstvo realiziranim projektima, stabiliziranju ZHRM, naglasio bezrezervnu podršku rukovod
stvu ZHRM i najavio redovno, stabilno i uvećano finan
ciranje programa i projekata zajednice.
Makedonska delegacija je prezentirala, a predstavnici
Središnjeg državnog ureda su prihvatili da se praktično
realiziraju dopunske zajedničke aktivnosti u vrijeme hr
vatskog predsjedanja Vijećem Europe u prvoj polovici
2020.
Žarko Kamčev

u svrhu ostvarivanja njihovog boljeg statusa u matičnim
zemljama. Izaslanici ZHRM su iskazali važnost hrvatskog
predsjedanja Vijećem Europe u prvoj polovici 2020. te
kako je to povijesni trenutak u kojem postoji prostor da
se osigura bolja potpora hrvatskim manjinama, posebice
u državama koje žele postati članicama EU. Analizirani
su načini potpore hrvatskoj manjini u Makedoniji, raz
lozi nesudjelovanja predstavnika hrvatske manjine u
društveno političkom životu Makedonije i posljedice neostvarivanja prava hrvatske manjine utvrđenih u Među
mješovitom Odboru dviju Vlada.
Sugovornici su se složili da optimalna priprema za
nastup na Sjednici Odbora za Hrvate izvan RH u veljači
2020. i izrada komparativne analize položaja makedonske
manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Makedoniji
može poslužiti objema državama za pronalaženje načina
rješavanja određenih izazova, zaštite i unaprjeđenja od
ređenih prava nacionalnih manjina.
Žarko Kamčev

IZASLANSTVA ZHRM U
MINISTARSTVU KULTURE
REPUBLIKE HRVATSKE

I

ntenzivni radni sastanci u okviru radnog posjeta Zagrebu, 29.11.2019., izaslanstvo ZHRM, Nevenka Kostov
ska, Žarko Kamčev i Nenad Živković, je produžilo u Mi
nistarstvu kulture Republike Hrvatske.
Domaćin radnog sastanka je bila doc.dr.sc. Iva Hraste
– Sočo, posebna savjetnica ministrice kulture i   Sabina
Funtak iz Službe za bilateralnu i multilateralnu kulturnu
suradnju.
Cilj radnog sastanka je, kako što je naglasila pred
sjednica Kostovska, koordinacija i subordinacija nastupa
hrvatskih kulturno-umjetničkih društava, ansambala,
dramskih sekcija, glazbenih i likovnih umjetnika u Makedoniji, a u domeni strateškog cilja ZHRM - organizirana
i zajednička promocija hrvatske kulturne baštine. Gđa
Hraste-Sočo je sistematski prezentirala realizirane ak
tivnosti hrvatskih kulturnih djelatnika koji nastupaju u
Makedoniji, financirani sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Prezentirala je načine i uvjete

financiranja u okvirima javnih natječaja i predložila
konkretne mjere i aktivnosti s ciljem boljeg strateškog
planiranja budućih aktivnosti. Zajednički je konstatirano,
da je zajednički interes pravovremena razmjena infor
macija. Informirala je da je u tijeku završna priprema
teksta Dogovora o suradnji između Ministarstva Kulture
RH i Ministarstva Kulture RSM i da u tom smislu ZHRM
svojim kapacitetima i konkretnim prijedlozima može
bitno pridonijeti kvaliteti samog Dogovora.
U dužem srdačnom razgovoru, gđa Hraste-Sočo, ko
ja je i članica hrvatskog dijela MMO-a, je podržala ak
tivnosti ZHRM u području kulture, ponudila aktivni doprinos i logističku podršku projektiranju aktivnosti i
ponudila optimalnu shemu organizacije i financiranja
hrvatskih kulturnih djelatnika za nastup u Makedoniji.
Žarko Kamčev
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