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Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je središnje tijelo državne uprave, 
nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske pri 
čemu je fokus aktivnosti Središnjeg ureda i svih zaposlenika usmjeren na očuvanje, jačanje i 
razvoj hrvatskog zajedništva te gospodarski i opći napredak, kako Hrvata u domovini, tako i 
Hrvata koji žive u drugim državama. 

Sveučilište u Zagrebu, vodeće sveučilište u Hrvatskoj
www.unizg.hr 



STUDIJSKI PROGRAM

Na inicijativu Središnjeg državnog ureda za Hrvate 
izvan Republike Hrvatske, a u suradnji sa Sveučilištem 
u Zagrebu, temeljem Odluke o upisnim kvotama, a 
slijedom Sporazuma o suradnji u području 
obrazovanja i znanosti između dviju institucija, 
dogovorena je posebna upisna kvota u akademskoj 
godini 2018./19. namijenjena pripadnicima 
hrvatskog naroda.

Posebnom upisnom kvotom osigurano je 217 upisnih 
mjesta na studijske programe Sveučilišta Zagreb, 
namijenjenih pripadnicima hrvatske manjine u 
europskim državama (u Republici Austriji, Republici 
Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, 
Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, 
Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, 
Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) te za hrvatsko 
iseljeništvo u prekomorskim i europskim državama i 
njihovim potomcima.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske je središnje tijelo državne uprave nadležno 
za odnos između Republike Hrvatske i Hrvata izvan 
Republike Hrvatske. Kao takvo tijelo, zalaže se za 
jačanje veza između Hrvata u domovini i izvan 
domovine, intenzivno radi na očuvanju i jačanju 
identiteta kroz učenje jezika, obrazovanje i znanost. 

Upravo ovaj vid suradnje između Sveučilišta i 
Središnjeg državnog ureda promovira Republiku 
Hrvatsku kao državu znanja. Samo ulaganjem u mlade 
možemo računati na prosperitet države, te će upravo 
na taj način steći prave vrijednosti, čvrst temelj za 
daljnje životne izazove.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske je središnje tijelo državne uprave nadležno 
za odnos između Republike Hrvatske i Hrvata izvan 
Republike Hrvatske. Kao takvo tijelo, zalaže se za 
jačanje veza između Hrvata u domovini i izvan 
domovine, intenzivno radi na očuvanju i jačanju 
identiteta kroz učenje jezika, obrazovanje i znanost. 
Upravo ovaj vid suradnje između Sveučilišta i 
Središnjeg državnog ureda promovira Republiku 
Hrvatsku kao državu znanja. Samo ulaganjem u mlade 
možemo računati na prosperitet države, te će upravo 
na taj način steći prave vrijednosti, čvrst temelj za 
daljnje životne izazove.

Za upise u sklopu posebne upisne kvote namijenjene 
Hrvatima izvan Republike Hrvatske u akademskoj 
godini 2018./19., kandidati se prijavljuju izravno na 
fakultete (nisu u obavezi položiti Državnu maturu 
Republike Hrvatske, ni se prijaviti u Središnji prijavni 
ured), a Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj 
manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske. 

Sve detaljnije informacije dostupne su na mrežnim 
stranicama:
   Središnjeg državnog ureda www.hrvatiizvanrh.hr
    Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr

Kontakt:

Sektor za provedbu i nadzor programa i 
projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6444 681     Fax: +385 1 6444 688
E-mail: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr
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POTREBNA 
DOKUMENTACIJA

POTVRDA 
O PRIPADNOSTI HRVATSKOM NARODU 

izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske 

DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
 
pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika 
putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, 
svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati 
dokaz o državljanstvu)

DOKAZ O ZAVRŠETKU
SVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE 
svjedodžbe zadnja četiri razreda

ZAVRŠNA SVJEDODŽBA 
SREDNJEG OBRAZOVANJA

POTVRDA O ZAVRŠNOM VANJSKO 
VREDNOVANOM ISPITU
u slučaju ako je kandidat položio navedeni ispit

DOKAZ O PROMJENI PREZIMENA

(dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju 
da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi 
promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika 
vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem 
je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici 
određenoj za naknadne upise)

POTVRDA O POLOŽENOM ISPITU NA 
DRŽAVNOJ MATURI u domicilnoj državi
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Jeste li znali?

Svake godine u mjesecu travnju ili svibnju na mrežnim 
stranicama www.hrvatiizvanrh.hr objavljuje se Javni 
poziv za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga 
jezika u Republici Hrvatskoj. 

Stipendija se odobrava za jedan ili dva semestra 
Tečaja hrvatskoga jezika koji se održava na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Splitu i Rijeci. 
Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika, 
a može uključivati i subvencioniranu prehranu do dva 
obroka dnevno kao i naknadu za smještaj u 
studentskom domu ili privatno.  

Tečaj je namijenjen početnicima, ali također i onima 
koji već posjeduju određeno znanje hrvatskoga jezika 
te ga žele usavršiti ili proširiti.

Također, Središnji državni 
ured za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske je u 
suradnji s Filozofskim 
fakultetom Sveučilišta u 
Zagrebu pokrenuo 
besplatan internetski 
tečaj hrvatskoga jezika.

Dodatne informacije 
vezane uz tečaj možete pronaći na hrvatskom, 
engleskom i španjolskom jeziku na sljedećoj mrežnoj 
poveznici: https://a1.ffzg.unizg.hr dok je sama 
prijava moguća uz otvoren korisnički račun za 
Facebook ili Google.  

  

...više informacija potreažite na www.hrvatiizvanrh.hr

eT EČA J
HRVATSKOG JEZIKA
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