
 

 

MEĐUNARODNI IZVJEŠTAJ O STANJU VJERSKIH SLOBODA U 
HRVATSKOJ ZA 2020. GODINU 

 
Sažetak 

 
Ustavom se daje sloboda mišljenja i izražavanja vjere i zabranjuje poticanje vjerske 
mržnje. Sve vjerske zajednice imaju istu zaštitu temeljem propisa. Vlada ima pisane 
ugovore s Rimokatoličkom crkvom koji omogućuju državnu financijsku potporu te 
porezne i druge povlastice, a još 19 registriranih vjerskih zajednica ima ugovore s 
državom koji im daju povlastice nedostupne registriranim vjerskim zajednicama bez 
takvih ugovora i neregistriranim vjerskim skupinama. Predstavnici Srpske 
pravoslavne crkve navode da, iako je dio imovine vraćen, pitanje povrata imovine 
oduzete u vrijeme bivše Jugoslavije i dalje nije riješeno. Isto su ponovili i 
predstavnici Katoličke crkve. 
 
U britanskom dnevnom listu The Guardian objavljeno je da su neki policijski 
službenici sprejom crtali kršćanske križeve na glavama vjerojatno muslimanskih 
migranata koji su pokušavali nezakonito ući u državu tijekom ramazana s 
namjerom njihova „obilježavanja, ponižavanja i traumatiziranja“. Ministar 
unutarnjih poslova rekao je da je izvještaj lista The Guardian „smišljeni napad“ na 
vladu kojim se potiče netolerancija bez poznavanja činjenica, budući da nadležna 
tijela održavaju „izvrsne odnose s islamskom vjerskom zajednicom“. Dužnosnici 
Ministarstva unutarnjih poslova naveli su da su istražili sve navode i da u ovom 
slučaju nisu pronašli nikakve nepravilnosti u postupanju policijskih službenika. U 
listopadu je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek prisustvovala 
ugradnji prvoga od 20 Stolpersteinea ili „kamena spoticanja“ u znak sjećanja na 
židovske žrtve holokausta u Zagrebu i navela da će projekt educirati društvo o 
holokaustu. Viši državni dužnosnici, predstavnik Saveza antifašista i vođe srpske, 
romske i židovske zajednice prvi put su od 2015. zajednički odali počast žrtvama 
koncentracijskog logora u Jasenovcu iz razdoblja Drugog svjetskog rata. Dana 23. 
siječnja Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora prvi je put donio 
zaključak kojim se državne institucije i organizacije civilnog društva potiču na 
promicanje radne definicije antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na 
holokaust (IHRA). 

 
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve prenose navode da se broj incidenata 
usmjerenih protiv osoba srpske nacionalnost povećao u odnosu na 2019. godinu, 
uključujući fizičke i verbalne napade, posebice u gradu Vukovaru, mjestu 
intenzivnih sukoba tijekom rata devedesetih, iako navode da nemaju detaljne 
podatke o broju tih incidenata. Prema predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, 
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međutim, nije jasno jesu li ti incidenti motivirani vjerski ili etnički. Kao i zadnjih 
godina, članovi nekih židovskih skupina prijavljuju govor mržnje, posebice na 
internetu, kao i incidente poput grafita na židovskim zgradama. Predstavnici 
židovske zajednice izrazili su zabrinutost u vezi s korištenjem ustaškog znakovlja 
(pronacistička vlada za vrijeme Drugog svjetskog rata) u društvu. Predvodnici 
islamske zajednice na razini države i Svjetska muslimanska liga, u suradnji s 
Hrvatskom biskupskom konferencijom, organizirali su 4.-5. veljače međunarodnu 
konferenciju pod nazivom „Ljudsko bratstvo - temelj mira i sigurnosti u svijetu“, 
čija je središnja tema bila mir u svijetu i koegzistencija. 

 
Dužnosnici veleposlanstva SAD-a razgovarali su s ministrima i drugim višim 
državnim dužnosnicima o statusu vjerskih manjina i postupanju s njima, 
antisemitizmu i revizionizmu holokausta. Tijekom godine dužnosnici 
veleposlanstva prisustvovali su većim događanjima na kojima je naglašavana 
važnost sjećanja na holokaust i međureligijskog dijaloga. Dužnosnici 
veleposlanstva nastavili su poticati vladu na izmjene propisa o povratu imovine 
oduzete za vrijeme holokausta produženjem roka za predaju novih zahtjeva za 
povrat i naknadu za oduzetu imovinu. Dužnosnici veleposlanstva razgovarali su s 
nevladinim udrugama i predstavnicima širokog spektra vjerskih skupina o pitanjima 
vjerskih sloboda, uključujući slobodu izražavanja i napore na suzbijanju 
diskriminacije. U siječnju je veleposlanstvo pokrenulo mjesečnu inicijativu za 
raznolikost i uključivost u okviru koje su djelatnici veleposlanstva angažirali 
predstavnike različitih vjerskih i svjetovnih skupina na promicanju tolerancije i 
razgovor o izazovima i suradnji među različitim vjerskim zajednicama. 

 
Odjeljak I. Demografski podaci o pripadnicima vjerskih zajednica i skupina 

 
Vlada SAD-a procjenjuje ukupan broj stanovnika Hrvatske na 4,2 milijuna (procjena 
sredinom 2020. godine). Prema popisu stanovništva iz 2011. godine (zadnji popis), 
86,3 posto stanovnika su katolici, 4,4 posto pripadnici srpske pravoslavne crkve, a 
1,5 posto muslimani. Oko 4 posto stanovništva se izjasnilo kao nereligiozni ili 
ateisti. Među ostalim vjerskim skupinama su Židovi, protestanti i drugi kršćani. 
Prema podacima Svjetskog židovskog kongresa, Židova je oko 1700. 

 
Vjerska pripadnost usko je vezana uz etničko podrijetlo. Etnički Srbi su uglavnom 
članovi Srpske pravoslavne crkve i žive prvenstveno u gradovima i područjima koja 
graniče sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Većina članova ostalih manjinskih 
vjerskih zajednica žive u urbanim područjima. 
 
Odjeljak II. Poštivanje vjerskih sloboda od strane vlade 
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Pravni okvir 
 
Ustavom se jamče jednaka prava neovisno o vjeri, kao i sloboda mišljenja i 
vjerskog izražavanja. Zabranjuje se poticanje vjerske mržnje. Prema Ustavu, 
vjerske zajednice su jednake pred zakonom i odvojene od države. Slobodne su 
javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole i dobrotvorne ustanove te upravljati 
njima pod zaštitom i uz pomoć države. 

 
Rimokatolička crkva dobiva državnu financijsku potporu i druge povlastice 
utvrđene u četiri konkordata između vlade i Svete Stolice. Jednim od tih ugovora 
utvrđena je državna financijska potpora za neke vjerske dužnosnike. Drugim je 
ugovorom utvrđeno državno financiranje vjeronauka u javnim školama. 

 
Zakonom se definira pravni položaj vjerskih zajednica i određuje ispunjavanje 
uvjeta za državno financiranje i porezne povlastice. Registrirane vjerske zajednice 
izuzete su od poreza pri kupnji nekretnina, poreza na dobit/primitke od imovine i 
poreza na darovanja. Prema propisima, vjerska zajednica koja je ranije djelovala 
kao pravna osoba prije donošenja važećeg zakona iz 2002. godine (izmijenjenog 
2013. godine) mora za registraciju samo predati svoj naziv, mjesto sjedišta, 
informacije o funkciji osobe ovlaštene za njezino zastupanje te žig i pečat koji 
upotrebljava. Za registraciju u vidu vjerske zajednice, vjerska skupina bez 
prethodnog statusa pravne osobe mora imati najmanje 500 članova i biti registrirana 
kao udruga s barem tri člana najmanje pet godina. Za registraciju u vidu vjerske 
zajednice vjerska skupina predaje Ministarstvu pravosuđa i javne uprave popis 
svojih članova i dokumentaciju u kojoj se navode aktivnosti i statut vjerske skupine 
te opisuje njezina misija. Neregistrirane vjerske zajednice mogu slobodno djelovati, 
ali nemaju pravo na porezne povlastice. Mogu obavljati financijske transakcije kao 
pravne osobe. Sklapanjem ugovora s državom registriranoj se vjerskoj zajednici 
omogućuju uvjeti za daljnje financiranje i povlastice, definira se uloga i aktivnosti 
zajednice i omogućuje suradnja s vladom u područjima od zajedničkog interesa, 
poput obrazovanja, zdravstva i kulture. 

 
U Hrvatskoj je 55 registriranih vjerskih zajednica, uključujući Rimokatoličku 
crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, Bugarsku pravoslavnu crkvu, Kršćansku 
adventističku crkvu, Kristovu crkvu, Crkvu Božju, Hrvatsku starokatoličku crkvu, 
Katoličku staru crkvu, Evangelističku crkvu, Makedonsku pravoslavnu crkvu, 
Pentekostnu crkvu, Reformiranu kršćansku crkvu, Savez baptističkih crkava, 
Reformni pokret adventista sedmog dana, Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih 
dana (Crkva Isusa Krista), Savez Kristovih pentekostnih crkava, Koordinaciju 
židovskih općina u Hrvatskoj (krovna organizacija devet zasebnih židovskih 
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općina), Židovsku općinu Virovitica, Bet Israel (židovska zajednica) i Islamsku 
zajednicu u Hrvatskoj. Uz Rimokatoličku crkvu, još 19 vjerskih zajednica ima 
sklopljene ugovore s državom, kojima se jasno definiraju aktivnosti i suradnja, na 
primjer u područjima sklapanja brakova i vjeronauka u javnim školama. Te skupine 
imaju pristup državnim sredstvima za vjerske aktivnosti. 

 
Država priznaje brakove sklopljene u obredu provedenom od strane registriranih 
vjerskih zajednica koje imaju zaključene ugovore s državom, pri čemu nema 
potrebe za sklapanjem braka u građanskom obredu. Za brakove sklopljene u obredu 
provedenom od strane vjerskih zajednica koje nemaju zaključene ugovore s 
državom ili neregistriranih vjerskih skupina potrebna je registracija u građanskom 
obliku. 

 
Registrirane vjerske zajednice koje nemaju ugovore s državom i neregistrirane 
vjerske zajednice ne mogu provoditi vjeronauk u javnim školama. Neregistrirane 
vjerske zajednice nemaju pristup državnim sredstvima za potporu vjerskim 
aktivnostima, uključujući humanitarni rad, savjetovanje i troškove izgradnje. 
Registrirane vjerske zajednice koje nemaju ugovore s državom i neregistrirane 
vjerske skupine mogu izražavati vjeru, propovijedati, imati u vlasništvu imovinu i 
uvoziti vjersku literaturu. Isključivo registrirane vjerske zajednice, bez obzira imaju 
li ugovore s državom ili ne, mogu pružati duhovno savjetovanje u zatvorima, 
bolnicama i vojsci. 

 
I osnovne i srednje javne škole moraju ponuditi vjeronauk, iako učenici mogu 
odlučiti ne pohađati ga bez navođenja konkretnih razloga. Katolički katekizam je 
najčešće korišten vjerski tekst. I druge vjerske zajednice koje imaju ugovore s 
državom mogu ponuditi vjeronauk u školama ako imaju sedam ili više učenika te 
vjere. Vjerske zajednice koje ispunjavaju uvjete osiguravaju učitelje, a država 
isplaćuje njihove plaće. Privatne vjerske škole mogu dobiti državnu pomoć i slijede 
nacionalni kurikulum. Registrirane vjerske zajednice mogu imati i vlastite škole. 
Neregistrirane vjerske zajednice ne mogu imati vlastite škole. 

 
Obrazovanje o holokaustu obvezno je u zadnjem (osmom) razredu osnovne škole i 
u zadnjem razredu srednje škole. 
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Zakonom je dopušteno stranim državljanima čija je imovina konfiscirana u 
razdoblju holokausta ili nakon njega podnošenje zahtjeva za naknadu štete ili povrat 
imovine ako njihove države imaju bilateralni ugovor s Republikom Hrvatskom o 
povratu oduzete imovine. Međutim, takvih ugovora trenutačno nema. U dva sudska 
predmeta riješeno je da takvi ugovori nisu potrebni, ali zakon se nije promijenio. 
Zakonom nisu dopušteni novi zahtjevi za povrat imovine, budući da je zakonski rok 
istekao 2003. godine. 

 
Pučka pravobraniteljica je povjerenica koju imenuje Sabor, a odgovorna je za 
promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, uključujući i vjerske slobode. Pučka 
pravobraniteljica preispituje pritužbe građana vezane uz rad državnih tijela, tijela 
lokalne i regionalne samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima. Pučka 
pravobraniteljica može dati preporuke državnim tijelima u vezi s ljudskim pravima 
i prakticiranjem vjerskih sloboda, ali nema ovlaštenje sama osiguravati pridržavanje 
tih preporuka. 

 
Hrvatska je potpisnica Međunarodnog pakta o ljudskim i političkim pravima. 

 
Vladina praksa 

 
U svibnju, tijekom ramazana, u članku objavljenom zajedno s fotografijama u 
britanskom dnevnom listu The Guardian izneseno je da su lokalni policijski 
službenici sprejom crtali kršćanske križeve na glavama (najvjerojatnije 
muslimanskih) migranata koji su pokušavali nezakonito ući u zemlju. 
Prema tom članku, policijski su službenici namjeravali „obilježiti, poniziti i 
traumatizirati“ migrante, budući da je migrantska populacija uglavnom 
muslimanske vjere. U priopćenju za tisak objavljenom kao odgovor na te tvrdnje, 
ministar unutarnjih poslova izjavio je „Objavljivanje takvog članka tijekom 
ramazana, kojim se potiče vjerska nesnošljivost, posebice zabrinjava i zahtijeva 
preciznu prijavu počinitelja. Izmišljanje da se migrante obilježava znakom križa 
zbog vjere pokazuje autorovu neupućenost i smišljeni napad na Hrvatsku bez 
poznavanja temeljnih činjenica. Hrvatska nadležna tijela imaju izvrsne odnose s 
islamskom vjerskom zajednicom, koja je izuzetno cijenjena u hrvatskom društvu, 
što je u cijelom svijetu javno prepoznato kao primjer suradnje među vjerskim 
zajednicama“. Dužnosnici Ministarstva unutarnjih poslova navode da su istražili sve 
navode i nisu pronašli nikakve nepravilnosti u postupanju policije u ovom slučaju. 

 
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve navode da njihova zajednica i dalje ima 
neriješena pitanja s državom u pogledu povrata imovine i stambenih objekata 
nacionaliziranih za vrijeme bivše Jugoslavije. Vlada navodi da je od 1999. država 
Srpskoj pravoslavnoj crkvi vratila imovinu ili isplatila naknadu za 323 nekretnine, 
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uključujući poslovne prostore, poljoprivredne površine i šumsko zemljište. 
Predstavnici Slavonske eparhije (teritorijalnog dijela Srpske pravoslavne crkve) 
navode da je tijekom godine vlada vratila 383 hektara (946 jutara) šumskog zemljišta 
koje pripada srpskom pravoslavnom manastiru Pakri. Neki predstavnici Srpske 
pravoslavne crkve naveli su probleme s provedbom zakonskih rješenja o povratu 
nekretnina u njihovu korist, što je u nekim slučajevima, poput nekretnina u zakupu, 
uzrokovalo kašnjenja s fizičkim preuzimanjem nekretnina od Srpske pravoslavne 
crkve. 

 
Predstavnici Katoličke crkve također navode da je još značajan broj neriješenih 
zahtjeva za povrat imovine Katoličke crkve oduzete u bivšoj Jugoslaviji. 

 
U rujnu je pravobraniteljica za djecu izjavila da njezin ured „uočava problem u 
čestom prakticiranju vjerskih obreda u nekim školama, čak i izvan sati vjeronauka, 
na primjer na školskim priredbama i na školskim satovima namijenjenima svim 
učenicima“ i navela da je to neprihvatljivo. U odgovoru su mediji citirali premijera 
Andreja Plenkovića, koji je izjavio da „ne razumije kritiku, imajući u vidu da je 
vjera dio hrvatske tradicije i povijesti“. Pravobraniteljica je navela da su neki učenici 
osnovnih škola koji nisu upisali vjeronauk morali biti prisutni na satovima 
vjeronauka budući da zbog ograničenja vezanih uz COVID-19 nije bilo drugih 
prostora u školama tijekom održavanja satova vjeronauka. Navela je da bi se 
vjeronauk, za razliku od drugih izbornih predmeta, trebao održavati na početku ili 
na kraju dana, dok bi se učenicima koji ne pohađaju vjeronauk ponudio drugi izborni 
predmet, kao što je praksa u srednjim školama, koje kao alternativni predmet nude 
etiku. 

 
Ateističke, židovske i srpske pravoslavne organizacije i dalje navode da, iako je 
učenicima zakonom dopušteno ne pohađati vjeronauk, u praksi većina osnovnih 
škola ne nudi alternativu katoličkom vjeronauku. 

 
Ateističke skupine i dalje navode prigovor da su rimokatolički simboli i dalje 
rasprostranjeni u državnim zgradama poput sudnica, zatvora i državnih bolnica. 
Navode da takvu praksu smatraju suprotnom Ustavu, u kojem se navodi da vjerske 
zajednice moraju biti odvojene od države. 

 
Predsjednik Zoran Milanović razgovarao je 23. srpnja s mitropolitom zagrebačko-
ljubljanskim Porfirijem Perićem o aktivnostima i problemima Crkve i njezinim 
odnosima s vladom, u okviru redovne komunikacije između vlade i poglavara 
glavnih vjerskih skupina u državi. 
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Visoki prekršajni sud u Zagrebu presudio je 3. lipnja da poklič Za Dom Spremni 
pjevača Marka Petrovića „Thompsona“ sadržan u jednoj od njegovih pjesama nije 
prekršaj. Taj poklič je tijekom Drugom svjetskog rata upotrebljavala pronacistička 
vlada Nezavisne Države Hrvatske. U presudi donesenoj većinom glasova navodi se 
da se Perkovićevom upotrebom tog pokliča ne krši Zakon o prekršajima protiv 
javnog reda i mira budući da se koristi isključivo u kontekstu pjesme. U izjavi od 3. 
lipnja zagrebačka podružnica nevladine organizacije Kuća ljudskih prava (Human 
Rights House) navodi da je presuda suprotna članku Ustava kojim se zabranjuje 
poticanje na mržnju na nacionalnoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi. U 2019. isti sud je u 
drugom predmetu utvrdio da se „pozdravom izražava mržnja prema osobama druge 
rase, vjere i nacionalnosti“ i kaznio pjevača koji je izvodio Perkovićevu pjesmu. 

 
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek prisustvovala je 1. listopada 
postavljanju prvog od 20 Stolpersteinea ili „kamena spoticanja“ u znak sjećanja na 
židovske žrtve holokausta u Zagrebu. Obuljen Koržinek navodi da će projekt 
educirati društvo o holokaustu, a da je takva edukacija vitalna komponenta 
njegovanja modernog, demokratskog društva u Europskoj uniji. Postavljanje su 
organizirali Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, 
izraelska zajednica Bet Israel i Zaklada Spuren. 

 
Premijer Plenković i predsjednik Milanović prisustvovali su 22. travnja godišnjoj 
komemoraciji za žrtve ustaškog režima u koncentracijskom logoru Jasenovac 
tijekom Drugog svjetskog rata. Službenoj se komemoraciji prvi put od 2015. godine 
pridružila Židovska zajednica, zajedno sa Srpskim nacionalnim vijećem, 
predstavnikom romske manjine i Savezom antifašističkih boraca. Premijer 
Plenković izjavio je da njegova vlada provodi politiku nulte tolerancije na povijesni 
revizionizam, dok je predsjednik Milanović izjavio da je komemoracijom „poslana 
poruka bez držanja govora“. 
Predsjednik židovske zajednice u Zagrebu Ognjen Kraus izjavio je da je došao 
„pružiti ruku prijateljstva i dobre volje“, ali da i dalje traži opipljive rezultate vlade 
u borbi protiv povijesnog revizionizma. Predsjednik Srpske samostalne 
demokratske stranke i saborski zastupnik Milorad Pupovac izjavio je da 
sudjelovanje predstavnika skupina žrtava, unatoč zagrebačkom potresu u ožujku i 
pandemiji bolesti COVID-19, predstavlja znak solidarnosti. 

 
Premijer Plenković otvorio je 5. veljače u Zagrebu izložbu o holokaustu pod 
nazivom „Ako tebe zaboravim... Holokaust u Hrvatskoj 1941.-1945. – Zadnje 
odredište Auschwitz“ u blizini mjesta s kojeg su Židovi odvoženi u koncentracijske 
logore u Hrvatskoj i širom Europe. Plenković je u svom govoru istaknuo navodeći: 
„Zaboravljamo svaki put kad jasno ne govorimo o holokaustu, a posebice o 
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posljedicama nedemokratskog, totalitarnog i rasističkog ustaškog režima u 
Hrvatskoj.”. 

 
U siječnju je na obilježavaju 75. godišnjice oslobađanja koncentracijskog logora 
Auschwitz-Birkenau u Poljskoj Plenković izjavio: „Svijest i edukacija mladih o 
povijesnim strahotama, posebice holokaustu, od ključne je važnosti kako bi sadašnje 
i buduće generacije mogle izgraditi društvo u kojem nema mjesta za isključivost, 
netoleranciju i nasilje.“ Izjavio je i „Neizreciva bol Auschwitza i brojnih drugih 
nacističkih logora obvezuje nas na snažan otpor svim takvim pokušajima i svim 
oblicima diskriminacije i mržnje, kao i na zagovaranje vrijednosti mira, tolerancije 
i dijaloga.” 

 
Premijer Plenković i drugi dužnosnici položili su 24. siječnja vijence na židovski dio 
zagrebačkog groblja Mirogoj radi obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na 
holokaust. Plenković je izjavio da Hrvatska mora raditi ne samo na kulturi sjećanja, 
nego i na zaštiti ljudskih prava i promicanju tolerancije u društvu. 

 
U siječnju je Ministarstvo vanjskih poslova objavilo izjavu za medije u kojoj navodi 
da je država kao članica Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA) 
prepoznata kao aktivno uključena u edukaciju, istraživanje i obilježavanje 
holokausta. Zajedno s ministrima drugih država članica, ministar vanjskih poslova 
Gordan Grlić- Radman sudjelovao je 19. siječnja na ministarskoj konferenciji 
IHRA-e i izjavio: „Hrvatska pridaje veliku važnosti educiranju mladih o uzrocima i 
posljedicama holokausta. Edukacija o holokaustu dio je nastavnog programa 
hrvatskih škola. Preporuke IHRA-e za edukaciju o holokaustu prevedene su na 
hrvatski jezik i predstavit će se na nacionalnoj konferenciji o edukaciji o 
holokaustu.“. 

 
Dana 23. siječnja Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora prvi je 
put donio zaključak povodom Međunarodnog dana sjećanja na holokaust i 75. 
godišnjice oslobađanja koncentracijskog logora Auschwitz-Birkenau. Tim se 
zaključkom državne institucije i organizacije civilnog društva potiču na promicanje 
Radne definicije antisemitizma koju je usvojila IHRA. Odbor naglašava da 
edukacija, posebice djece i mladih, ima ključnu ulogu u sprječavanju netolerancije i 
ksenofobije te ističe potrebu za sjećanjem na žrtve holokausta na dostojanstven 
način.
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Tijekom godine vlada nije poduzimala mjere za usvajanje izmjena propisa kojima 
bi se omogućio povrat privatne imovine oduzete u vrijeme holokausta stranim 
podnositeljima zahtjeva ili produljenje roka za potencijalne nove zahtjeve. 

 
U okviru događaja organiziranog tijekom hrvatskog predsjedanja EU, premijer 
Plenković sastao se 20. siječnja s europskim biskupima koji su naglasili važnost EU 
u promicanju i zaštiti prava na vjersku slobodu, unutar njezinih granica kao i u 
odnosima s trećim državama. 

 
Prema Uredu Komisije za odnose s vjerskim zajednicama vlada je tijekom godine 
iz proračuna izdvojila 293,1 milijuna kuna (49,26 milijuna američkih dolara) za 
Rimokatoličku crkvu za plaće, mirovine i druge svrhe, u usporedbi s 299,5 milijuna 
kuna (50,34 milijuna američkih dolara) u 2019. godini. Vlada je osigurala 
financijska sredstva i za druge vjerske zajednice koje imaju zaključene ugovore s 
državom, od čega se dio temelji na njihovoj veličini, pored sredstava osiguranih za 
podršku vjeronauku u javnim školama i djelovanju privatnih vjerskih škola. Vlada 
je tim skupinama iz proračuna izdvojila 22,7 milijuna kuna (3,82 milijuna $) u 
usporedbi s 22,0 milijuna kuna (3,7 milijuna $) u 2019. godini. Ateističke skupine 
ponovno su kritizirale vladu zbog dodjele većeg iznosa Rimokatoličkoj crkvi nego 
drugim skupinama. 

 
Neke manjinske vjerske i svjetovne skupine, uključujući i ateističke skupine, i dalje 
izjavljuju da Rimokatolička crkva uživa poseban status u odnosu na druge vjerske 
zajednice, djelomično zbog konkordata s vladom, kojima se Crkvi osigurava 
značajna financijska potpora, a djelomično zbog svog dalekosežnog kulturnog, 
obrazovnog i političkog utjecaja koji ima kao većinska religija. 

 
U izvještaju javne pravobraniteljice za 2019. godinu navodi se da, kao i prethodnih 
godina, nije bilo brojnih pritužbi na diskriminaciju na temelju vjere. Pritužbe su se 
uglavnom odnosile na vjerske simbole i vjerski sadržaj u javnim ustanovama te 
nemogućnost korištenja neradnih dana za vjerske blagdane. Izmjenama Zakona o 
blagdanima, koje su stupile na snagu u siječnju na temelju preporuka Ureda javne 
pravobraniteljice, preciznije se navodi da muslimani koji slave Ramazanski bajram 
i Kurban-bajram, kao i Židovi koji slave Jom Kipur i Roš Hašanu imaju pravo ne 
raditi jedan dan po svom izboru za svaki od tih blagdana s punom naknadom plaće, 
dok Pravoslavni kršćani koji slave Uskrs po julijanskom kalendaru imaju pravo ne 
raditi na Uskrsni ponedjeljak, također s pravom na punu plaću. Ured javne 
pravobraniteljice navodi da je zaprimio nekoliko pritužbi na moguću diskriminaciju 
osoba koje ne pripadaju većinskoj Katoličkoj crkvi zbog otvorenog izlaganja 
katoličkih vjerskih simbola na javnim mjestima, prvenstveno u školama i bolnicama. 
Ured je zaprimio i pritužbu da je jedan županijski dužnosnik održao događanje u 
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službenom prostoru tijekom radnog vremena koje je uključivalo i svećenički 
blagoslov. 

 
Odjeljak III. Poštivanje vjerskih sloboda u društvu 

 
Budući da su vjera i nacionalnost često blisko povezane, teško je kategorizirati 
temelje li se brojni incidenti isključivo na vjerskom identitetu. 

 
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve prenose navode o većem broju incidenata 
usmjerenih protiv pojedinaca srpske nacionalnosti u usporedbi s 2019. godinom, 
uključujući fizičke i verbalne napade, posebice u Vukovaru, mjestu žestokih sukoba 
tijekom rata devedesetih. Po njima, međutim, nije jasno u kojoj mjeri pritom ulogu 
imaju vjerski motivi. 

 
Prema Uredu javne pravobraniteljice Hrvatska biskupska konferencija žalila se na, 
kako navode, senzacionalističke i neistinite medijske članke o Katoličkoj crkvi. 
Kao i zadnjih godina, članovi nekih židovskih zajednica prijavljivali su govor 
mržnje, posebice na internetu, kao i incidente poput grafita na židovskim 
zgradama. Predstavnici Židovske zajednice u Zagrebu izrazili su zabrinutost oko 
neprimjerene upotrebe ustaškog znakovlja u javnosti. 

 
Vođe Islamske zajednice u Hrvatskoj i Svjetska muslimanska liga organizirali su 
4.-5. veljače, u suradnji s Hrvatskom biskupskom konferencijom, međunarodnu 
konferenciju pod nazivom „Ljudsko bratstvo kao temelj mira i sigurnosti u svijetu“ 
tema koje je bio mir u svijetu i koegzistencija. Konferencija je održana pod 
pokroviteljstvom hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. Na konferenciji je 
muftija Islamske zajednice Aziz Hasanović izjavio da nema alternative vjerskom 
dijalogu, naglašavajući vrijednost sustavnog dijaloga između Islamske zajednice i 
Katoličke crkve. Tadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je „Ova 
vrijedna inicijativa prilika je da se Hrvatska predstavi kao država koja promiče 
najviše standarde vjerskih prava i dijaloga.“. 

 
Odjeljak IV. Politika i angažman Vlade SAD-a 

 
Veleposlanik SAD-a i osoblje veleposlanstva redovito su razgovarali o pitanjima 
vjerskih sloboda, uključujući status vjerskih manjina i postupanje s njima, 
antisemitizam i revizionizam holokausta, s predstavnicima Ministarstva vanjskih 
poslova, Ministarstva pravosuđa i javne uprave te Ministarstva kulture i medija, kao 
i pučkom pravobraniteljicom, predstavnicima Sabora i predstavnicima mladih iz 
različitih vjerskih skupina te drugim dužnosnicima.  
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Veleposlanik i osoblje veleposlanstva sastali su se s ministrima pravosuđa i uprave, 
obrazovanja te znanosti, kao i višim dužnosnicima Ministarstva vanjskih poslova, 
djelatnicima Ministarstva kulture i medija te vođama židovskih organizacija radi 
razgovora o nizu pitanja, uključujući povrat privatne i javne imovine oduzete u 
vrijeme holokausta, povrat umjetničkih djela te obrazovanje o holokaustu i sjećanje 
na holokaust. Dužnosnici SAD-a i dalje potiču vladu na usvajanje izmjena 
zakonodavstva u cilju osiguranja povrata privatne imovine, uključivanjem odredaba 
kojima bi se nedvosmisleno i strancima dopustilo iznošenje zahtjeva i ponovno 
otvorio rok za potencijalne nove zahtjeve. Angažman veleposlanstva bio je 
usredotočen i na povrat židovske javne imovine uključujući odmarališta, zemljišta, 
kulturne centre, sinagoge i groblja. 

 
Tijekom godine dužnosnici veleposlanstva su prisustvovali većim događanjima, na 
kojima je naglašavana važnost sjećanja na holokaust i međureligijskog dijaloga. U 
Zagrebu su 1. listopada dužnosnici veleposlanstva, zajedno s gradskim i vladinim 
dužnosnicima, drugim izabranim stranim diplomatima i članovima židovskih 
skupina, prisustvovali postavljanju prvog od 20 Stolpersteinea (kamena spoticanja) 
u znak sjećanja na židovske žrtve holokausta. Tijekom tog događaja dužnosnici 
veleposlanstva razgovarali su sa sudionicima o važnosti aktivnosti za sjećanje na 
holokaust. Veleposlanik i djelatnici veleposlanstva prisustvovali su 5. veljače 
otvaranju izložbe o holokaustu u Zagrebu, tijekom koje su dužnosnici veleposlanstva 
razgovarali o izazovima i prioritetima sa židovskim predstavnicima i važnosti 
sjećanja na holokaust s državnim dužnosnicima. Također u veljači, dužnosnici 
veleposlanstva prisustvovali su međunarodnoj konferenciji u organizaciji vodstva 
Islamske zajednice i Svjetske muslimanske lige u suradnji s Hrvatskom biskupskom 
konferencijom. Tijekom konferencije djelatnici veleposlanstva komunicirali su s 
višim državnim dužnosnicima i vjerskim vođama  o važnosti međuvjerskog dijaloga. 

 
U siječnju je veleposlanstvo pokrenulo program raznolikosti i uključivosti, u okviru 
kojeg se svaki mjesec predstavnici različitih religija i svjetovnih skupina obraćaju 
zaposlenicima veleposlanstva i razmjenjuju osobna gledišta i iskustava. Program je 
produbio komunikaciju veleposlanstva o pitanjima vjerskih sloboda s pozvanim 
skupinama, među kojima je židovska skupina, Srpska pravoslavna crkva, islamska 
zajednica, romska zajednica i Crkva Isusa Krista. 
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Dužnosnici veleposlanstva razgovarali su o pitanjima vjerskih sloboda, uključujući 
i slobodu izražavanja i nastojanja na sprječavanju diskriminacije, s nevladinim 
udrugama Kuća ljudskih prava, Documenta i Protagora, kao i predstavnicima 
katoličkih, srpskih pravoslavnih, baptističkih, židovskih, muslimanskih i drugih 
vjerskih skupina. Tijekom pandemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu 22. 
ožujka, u kojem su oštećene ili uništene brojne vjerske zgrade, dužnosnici 
veleposlanstva razgovarali su s predstavnicima vjerskih zajednica o izazovima i 
novim prilikama za korištenje društvenih medija (umjesto osobnih sastanaka) radi 
podrške njihovim članovima kao i najranjivijima u njihovim zajednicama. 
Predstavnici veleposlanstva osigurali su donacije lokalnim nevladinim 
organizacijama za unaprjeđenje edukacije o holokaustu u Hrvatskoj. Veleposlanstvo 
je koristilo i platforme društvenih medija za isticanje niza pitanja vjerskih sloboda, 
uključujući i podršku za obilježavanje holokausta i pluralistička gledišta o vjeri i 
religiji, posebice među mladima u Hrvatskoj. 


