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HRVATSKA RIJE^

“Vi ste ona posebna spona koja veže Hrvatsku i 
Ma kedoniju”, poručila im je ministrica. “Svojim radom 
svje dočite našu kulturu, baštinu i jezik i radite na do- 
b rim vezama koje postoje. Svi mi drugi odlazimo i do- 
lazimo, no vi ste trajno tu”, rekla je Pejčinović Burić 
koja je 12 i 13.ožujka službeno  boravila u Makedoniji. 
“Nadam se da će ovaj posjet služiti da se riješe ta pi - 
tanja koja su otvorena”, istaknula je ministrica. Ohra- 
 brila je sve one koji žive u Makedoniji i imaju gospo - 
darske tvrtke i želju razvijanja odnosa dviju drža - 
va da se jave Ministarstvu, zahvalila je predstav nicima 
katoličke crkve koja “pomaže čuvati vrijednosti koje  
baštinimo i našu kulturu”, te je naglasila da će hrvat-
sko veleposlanstvo u Skoplju kao kontaktna točka za 
NATO savez djelovati da Makedonija što prije uđe u 
taj blok.

Pejčinović Burić 13.ožujka se sastala s kolegom mi-
nis trom vanjskih poslova Nikolom Dimitrovim, s ma - 
ke donskim predsjednikom Gjorgeom Ivanovim, pred- 
sjednikom Sobranja Talatom Xhaferijem i predsjedni-
kom Vlade Zoranom Zaevom.

Izvor: Hina/mt

Nevenka Kostovska i ministrica Marija Pejčinović Burić

Zahvala hrvatskoj manjini
u makedoniji na doprinosu 
odličnim odnosima dviju država

radni posjet predstavnika 
srEdiŠnjEG državnoG urEda 
Za hrvate iZvan 
repuBlike hrvatske

Dana 23. i 24. ožujka 2018., veliku čast i zadovoljstvo, 
svojim radnim posjetom, priredili su nam predstavnici 

Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske, gospođa Dubravka Severinski, načelnica Sektora 
za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan 
Republike Hrvatske, i gospodin Dario Magdić, načelnik 
Sektora za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata 
izvan Republike Hrvatske. 

U toku posjeta održan je radni sastanak s predstavnicima 
Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji – krovne udruge 
i predstavnicima svih drugih udruga Hrvata u RM. Na 
sastanku su prisustvovali predstavnica Veleposlanstva 
Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, gospođa 
Ana Vučić, predstavnici ogranaka iz Skopja i Bitole i 
Makedonsko- hrvatskog društva iz Tetova. Sastanak je 
protekao u prijateljskoj i korektnoj atmosferi, a sudionici 
su od strane predstavnika Središnjeg državnog ureda 
informirani o samom Uredu,  njegovom djelokrugu rada, 
misiji i ciljevima. Predstavnici Hrvata u Makedoniji su 
isto tako upoznati s radom Sektora za provedbu i nadzor 
programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske, 
sa službama u tom sektoru kao i sa načinom objavljivanja 
javnih natječaja i javnih poziva. Detaljno im je predstavljen 
način konkuriranja na natječajima i pozivima, financijska 

konstrukcija i partnerski odnos Središnjeg državnog ureda 
prema Hrvatima izvan domovine. 

Gospođa Dubravka Severinski je upoznala prisutne s 
pravnim temeljima i okvirom za planiranje i objavljivanje 
javnih natječaja. Prisutni su upoznati sa Zakonom o 
odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan domovine 
kao i s drugim pravnim okvirima, kriterijima i mjerilima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 
za opće dobro. Na sastanku je bilo riječi i o internim 
pravnim aktima za provođenje javnih natječaja.

Predstavnici Središnjeg državnog ureda su odgovarali 
i na postavljena pitanja u vezi projekata i pitanja od 
posebnog interesa za udruge i pojedince, a također su 
ponudili mogućnost kontakta vezano za sve dodatne 
informacije.

Po završetku sastanka gostima iz Ureda se zahvalila 
gospođa Nevenka Kostovska, vd. predsjednica Zajednice 
Hrvata u Makedoniji.

Stanko Nevistić 

Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Ma- 
rija Pejčinović Burić 12.ožujka se susrela s predstavni - 
cima Zajednice Hrvata u Republici Make doniji i tamoš- 
njim hrvatskim  gospodarstvenicima 

Dubravka Severinski i Dario Magdić 
s članovima Zajednice Hrvata u RM


