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GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKOG
DIPLOMATSKOGA KLUBA
Hrvatski diplomatski klub (HDK) održao je svoju
redovitu godišnju skupštinu u palači Dverce u
Zagrebu 13. ožujka 2019. Na dnevnom redu bila
su, uz uobičajeni izbor radnoga predsjedništva
Skupštine, te imenovanja zapisničara i dvaju
ovjerovitelja zapisnika, prijedlog za primitak novih redovitih i pridruženih članova HDK-a, izvješće Upravnog vijeća HDK-a (predsjednika, rizničara, te urednika Glasnika HDK-a, pa voditeljice
projekta Žene u diplomaciji RH... i urednika niza
Sjećanja i prilogā) pa izvješće Nadzornog odbora
HDK. Slijedio je prijedlog plana aktivnosti i financijskoga plana za 2017. godinu, zatim rasprave o
izvješćima i njihovo prihvaćanje. Na dnevnom
redu bilo je još izvješće izbornog povjerenstva o
rezultatu glasovanja i zaključna riječ predsjednika
HDK. Kako je utvrđeno da Skupština ima kvorum,
ona je mogla početi s radom.
Predsjednik Šimac istaknuo je kako zahvaljujući
razumijevanju i blagonaklonosti gradonačelnika
Grada Zagreba, g. Milana Bandića, svoja predavanja i skupštine HDK održava u palači Dverce te
je zahvalio gđi Valeriji Šagovac, djelatnici Grada
Zagreba, za gostoprimstvo i brigu koju iskazuje
surađujući u organizaciji događanja, a rizničar

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

Početak Skupštine
Predsjednik HDK-a, veleposlanik Smiljan Šimac,
u uvodnoj je riječi pozdravio nazočne članove
HDK-a i goste. Sukladno čl. 15. stavak 1. Statuta
HDK-a, na Skupštini glasuju samo redoviti članovi HDK-a. Članovi Skupštine započeli su radom
prema dnevnom redu prihvaćenu bez dopuna i
izmjena. U skladu s odredbom čl. 16. Statuta
HDK-a, pisani materijali o pitanjima koja su na
dnevnom redu sjednice Skupštine bili su dostupni
članovima neposredno prije početka sjednice.
Za zapisničarku izabrana je gđa Mirjana Ana-Marija Piskulić budući da je gđa Ljiljana Pancirov
zbog odlaska na dužnost veleposlanice RH u Češkoj prestala obnašati dužnost tajnice HDK-a, te za
ovjerovitelje zapisnika veleposlanici Emilio Marin
i Ive Livljanić.

Nastavak rada Skupštine
Zatim su došla na red izvješća (predsjednika i
rizničara, pa urednika Glasnika, zatim voditeljice
projekta Žene u diplomaciji RH... i urednika niza
Sjećanja i prilogā, te predsjednika Nadzornog
odbora), pa rasprava o njima. U daljnjem tekstu
daje se sažet prikaz toga dijela Skupštine.
pIŠIMO ZA vI. KNJIGU SJEĆANJA I PRILOGA ZA POVIJEST
diplomaCIJE REPUBLIKE HRVATSKE!
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Izvješće predsjednika HDK
U vremenu od zadnje Skupštine HDK-a, održane
15. ožujka 2018. do danas UV HDK-a održalo je
12 sastanaka na koje su po već ustaljenoj praksi
pozivani i članovi NO-a. Na sastancima su prevladavale teme vezane uz:
 djelovanje HDK-a: prostor, financijska sredstva
– članarina kao jedini „siguran“ vrlo skromni
izvor prihoda (neuredno plaćanje), natječaji,
donacije, te
 aktivnosti HDK-a:
- najznačajnija je izdavačka djelatnost – poslije
II. izdanja prvih četiriju svezaka Sjećanja i
prilogā .., objavljen je napokon i predstavljen
koncem studenog 2018. i peti svezak; tu je
Glasnik HDK, te dvojezične knjižice o
svečanom obilježavanju dvaju datuma:
- Dana hrvatske diplomacije (DHD) 7. lipnja
2018.: uveličanog obraćanjem potpredsjednice
Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova
Marije Pejčinović Burić te apostolskog nuncija
u RH mons. Giuseppea Pintoa. (Ovo je bilo
prvi put u 17 godina postojanja HDK-a da se
neki od aktualnih mvep-a odazvao našem pozivu na obilježavanje DHD-a), i
- Dana međunarodnoga priznanja (DMP) RH:
14. siječnja 2019. zapaženim predavanjem
predsjednika odbora za Vanjsku politiku Hrvatskog sabora dr. sc. Mire Kovača,
- mjesečna predavanja,
- mrežne stranice HDK (gdje posebno „šepamo“)
U izvješću Skupštini prije godinu dana ustvrdio
sam da HDK pomalo počinje izlaziti iz anonimnosti te postaje prihvatljiv tijelima državne uprave
u većoj mjeri nego li je to bio slučaj u prvih 15-ak
godina njegova postojanja. Ove godine mogao bih
potvrditi da se taj trend i nastavlja. Ipak, to još
uvijek nisu rose e fiori, kako bi rekli Talijani. Još
uvijek se ne uspijevamo „probiti“ na mailing liste
vrhova državne uprave i politike (predsjednica
Republike, Vlada, Sabor), premda su njihovi čelnici potekli iz „naših redova“ i verbalno nam
izražavaju potporu.
Prostor
To potvrđuje i pitanje prostora za obavljanje
aktivnosti HDK. Naime, usprkos višekratnim
obećanjima u samoj matičnoj kući (MVEP-u), još
uvijek ne uspijevamo osigurati barem minimalno
odgovarajući prostor za smještaj dokumentacije i
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za obavljanje redovitih administrativnih poslova
kluba. Nadati se je da će ovaj problem tijekom
2019. godine biti riješen. U pogledu stalnog
prostora za naša mjesečna okupljanja, stanje se
2018. bitno poboljšalo zahvaljujući razumijevanju
i susretljivosti gradonačelnika Grada Zagreba, pa
mu ovom prilikom u svoje ime, a vjerujem i u ime
svih članova HDK-a, izražavam zahvalnost.
Budućnost HDK-a
A sada o nama, članovima HDK-a. Držim da je
prije svega na nama da uznastojimo u najvećoj
mogućoj mjeri učiniti više. No za to nam je, kao
što sam rekao i prije godinu dana, potreban
angažman većeg broja članova HDK-a, a ne samo
članova UV-a i NO-a. A od nas 115 članova
HDK-a i na mjesečnim okupljanjima/predavanjima rijetko bude više od njih 20-ak. Iznimku
čine događaji s atraktivnijim predavačima. O teškoćama vezanima uz (ne)plaćanje članarine i posljedicama propisanima Statutom reći će nešto
više rizničar HDK-a.
Podsjetio bih opet da je na anketu, kojom je tražen
osvrt članova na stanje u Klubu i sugestije za
poboljšanje, poslanu članovima HDK koncem
2017., i ponovljenu početkom 2018., reagiralo
svega 10-ak % članova, uglavnom bez bilo kakva
prijedloga za dodatne aktivnosti Kluba, za vlastito
uključivanje u rad tijela HDK-a itd. Mislim da nas
ne treba tješiti činjenica da je u velikoj većini
drugih udruga, stanje približno jednako.
Aktivnosti 2018. godine
O aktivnostima HDK-a tijekom 2018. g. nešto će
detaljnije reći pojedini članovi UV-a. I u 2018. g.
nastavljene gotovo sve aktivnosti koje je HDK
predvidio. Ističu se ipak obilježavanje DMP-a RH
koje je upriličeno 14. siječnja 2019. s vrlo
zanimljivim predavanjem dr. sc. Mire Kovača koje
je privuklo i velik broj slušatelja, ali i osjetno veći
broj sudionika u raspravi poslije predavanja nego
li je to inače slučaj.
Jesmo li ostvarili sve što smo bili zacrtali Planom
aktivnosti HDK za 2018. g.? Naravno da nismo
(novoakreditirani veleposlanici, mrežne stranice
...).
U predloženom Planu aktivnosti za 2019. nalazi se
i dobar dio aktivnosti koje su trajne naravi u
djelovanju HDK-a. Poslije uspostavljenoga kontakta sa sličnom udrugom u jednoj drugoj zemlji
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(Slovačka), namjera nam je uspostaviti kontakte i
s nama sličnim udrugama u drugim zemljama.
Sve što je učinjeno rezultat je dobrovoljnog,
volonterskog rada članova UV-a, te vrlo korisnih
sugestija i pomoći članova NO-a. Izdvojio bih
ipak troje članova UV-a:
 g. K. Žnidarića, rizničara Kluba, koji ne prestaje
i ne sustaje u naporima za osiguranje sredstava
potrebnih za rad i funkcioniranje Kluba, ali i
potiče druge na poboljšavanje aktivnosti Kluba;
 g. Z. Marića, urednika Glasnika HDK-a i člana
uredništva knjiga HDK-a, koji je navijestio svoj
prestanak uređivanja Glasnika HDK-a ove
godine, te višekratno najavljivao potrebu da mu
se nađe zamjenik, te
 gđu Lj. Pancirov, tajnicu HDK-a, jedinu iz
sadanjeg sastava UV-a i NO-a zaposlenu u
MVEP-u, koja je imenovana veleposlanicom RH
u Češkoj Republici, te je koncem siječnja
napustila Zagreb. Njezina zauzetost pripremama
na odlazak iz Zagreba jako se osjetila zadnjih
mjeseci, a njezinu zamjenu sada pokušavamo
privremeno riješiti u skladu s odredbama Statuta
do sljedeće izborne Skupštine HDK-a, kada će se
na Skupštini birati novo UV.
Sve troje je vrlo dobro, odgovorno, savjesno i
predano obavljalo svoje poslove u Klubu. A
upravo od njih troje, HDK „gubi“ dvoje na
njihovim dosadanjim dužnostima.
Jedina zaposlena osoba, i to s 32 sata radnog
vremena mjesečno, ostaje administrativna tajnica,
gđa Lidija Ivanković, bivša djelatnica MVEP-a,
zaposlena na određeno vrijeme, s četvrtinom
radnog vremena.
Zaključno
Glavni je problem HDK-a nedovoljna aktivnost
postojećih članova, od kojih je dio privremeno
izvan Zagreba, pa i Hrvatske. Što se broja članova
HDK-a tiče, danas ih je 115: 88 redovitih, sedam
počasnih i 20 pridruženih. Tijekom protekle
godine napustila su nas tri člana (Morsan,
Marković i Trnokop). Danas se odlučuje o
primanju triju redovitih i četiriju pridruženih
članova. Trebalo bi se nadati da bi oni mogli
aktivno pomoći u provedbi planiranih aktivnosti.
Naš klub, koji se zove Hrvatski diplomatski klub,
okuplja, kao redovite članove, samo veleposlanike
i generalne konzule, što ne samo ograničuje broj
mogućih redovitih članova na ova dva stupnja
diplomatske i konzularne službe, nego i postavlja
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pitanje logike kriterija za članstvo u Klubu (npr.
dužnosnici u MVEP-u). Zbog toga je u Plan
aktivnosti HDK uvršteno i razmatranje potrebe
promjene Statuta HDK-a u svrhu učinkovitijeg
rada HDK-a.

Ostala izvješća članova Upravnog vijeća
HDK
Izvješća za 2016. g. su predstavljena slijedećim
redoslijedom:
1. Financije HDK (blagajničko izvješće) – g.
Krešimir Žnidarić, rizničar
2. Predavanja i svečanosti tijekom 2018. godine
– g. Mišo Munivrana
3. Izvješće urednika Glasnika HDK – g. Zvonimir Marić
4. Izvješće voditeljice projekta Uloga i doprinos
diplomatkinja u osnivanju i razvitku diplomacije RH 1995. – 2015. – gđa Vera Tadić
5. Izvješće o stanju projekta Sjećanja i prilozi za
povijest diplomacije RH – g. Miljenko Žagar.
Sva izvješća predstavljena na Skupštini bila su
dostupna u integralnom pisanom obliku.
Rizničar HDK-a Krešimir Žnidarić, upoznao je
Skupštinu kako udruga u prethodne tri godine ima
vrijednost imovine i godišnji prihod manji od
230.000,00 kuna te nije dužna voditi dvojno nego
samo jednostavno knjigovodstvo. Ipak on drži da
je dvojno knjigovodstvo za HDK kvalitetnije i
preglednije. Njegovom se primjenom detaljnije
iskazuju poslovni događaji. Financijski izvještaji
odvojeno prikazuju stanje imovine i obveze
Udruge od prihoda i troškova izvještajne godine.
Zatim je podnio Blagajničko izvješće za 2018.
godinu.
1. Ukupno novčano stanje na dan 1. siječnja 2018.
1.1 Stanje na računu Privredne
banke Zagreb:
13.476,86 kn
1.2 Priručna blagajna (kratkoročna pozajmica):
- 213,70 kn
Raspoloživo na računu PBZ:
13.263,16 kn
2. Prihodi –primitci – u 2017. godini:
2.1 Članarina uplaćena u PBZ
(kamate 1,17 kn):
11.701,17 kn
2.2 Članarina uplaćena u priručnu
blagajnu:
5.700,00 kn
2.3 Donacije (Končar d.d. Agroproteinka, te povrat od tiskare
11.698,26 kn
2.4 Potpora MVEP-a (10. prosinca
2018.)
40.000,00 kn
2.5 Potpora Grada Zagreba
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(17. svibnja 2018.)

50.000,00 kn
___________________________________

Ukupno: 119.099,43 kn
3. Ukupno raspoloživo u 2016.
godini (1+2):
132.362,59 kn
4. Ukupni troškovi u 2018. godini
(tablica predočena sudionicima
Skupštine; osam skupina troškova,
220 stavaka – troškovi ureda,
prijevodi, tiskanje knjiga, oprema,
priredbe):
108.939,62 kn
5. Gotovinsko plaćanje računā
u 2018. godini:
5.1 U blagajnu uplaćeno 5.700,00 kn, a
predujmovi iz PBZ: 3.822,64 kn;
ukupno:
9.522,64 kn
5.2 Ukupni troškovi plaćeni gotovinom:
9.274,46 kn
Stanje blagajne na dan 31. prosinca
2018.
248,18 kn
6. Stanje na računu u PBZ 31. prosinca
2018.
23.174,79 kn

ske povijesti rekao je da su bila na razini prijašnjih
kao i pozvani predavači (gđa Marija Pejčinović
Burić, ministrica vanjskih i europskih poslova RH,
i mons. Giuseppe Pinto, apostolski nuncij u RH g.
te dr. sc. Miro Kovač, predsjednik Saborskog
odbora za vanjsku politiku). Predstavljena je peta
knjiga Sjećanja i priloga za povijest diplomacije
RH 28. studenoga. O knjizi su govorili akademik
Davorin Rudolf, te urednici Đuro Njavro i Miljenko Žagar. U prosincu je održana tribina Južna
Amerika i Hrvatska: znanstveni i diplomatski aspekti suradnje pod vodstvom veleposlanika Emilija Marina, dopredsjednika HDK-a, i akademika
Vladimira Bermanca, potpredsjednika Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Miljenko Žagar

Mišo Munivrana

G. Mišo Munivrana dao je pregled predavanja i
svečanosti što ih je HDK upriličio u razdoblju
između dviju skupština. Predavači su bili ugledne
javne osobe (Nj.E. Keiji Takiguchi, veleposlanik
Japana u RH, Nj.E. Tanya Dimitrova, veleposlanica Republike Bugarske u RH, veleposlanik
Gordan Markotić, koordinator predsjedanja RH
Vijećem EU-a 2020. g. i Nj.E. William R.
Kohorst, veleposlanik SAD-a u RH). Za dva svakogodišnja obilježavanja važnih obljetnica hrvat-
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Izvješće urednika Glasnika Z. Marića pročitao je
sudionicima Skupštine g. Miljenko Žagar, a ovdje
se prenosi sažeto. U tijeku 2018. godine izašlo je
potpuno XVI. godište (5 brojeva) Glasnika HDK,
uz uredničku suradnju članova HDK Gjure Deželića, Smiljana Šimca, Sergeja Morsana i Marijana Šunjića.








Prigodna predavanja u povodu obljetnice
Dana međunarodnoga priznanja RH i
Dana hrvatske diplomacije
Predavanja na aktualne teme članova
HDK-a i gostiju
U spomen preminulim članovima
HDK-a (Sergej Ivan Morsan,
Zvonimir Marković i Ivan Trnokop)
Javni nastupi i aktivnosti članova
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HDK-a (broj članova)

13

Ostali prilozi (prikaz godišnje skupštine
HDK, uvodno obraćanje predsjednika
Smiljana Šimca članstvu, poziv hrvatskim
djelatnim diplomatima, poziv članstvu
HDK-a na jače sudjelovanje u aktivnostima Kluba, prikazi javnih nastupa
članova HDK-a)
Različite vijesti

8
15

Redoviti prilozi
2
Prošle su godine obilježeni i Dan međunarodnoga priznanja (DMP) RH i Dan hrvatske
diplomacije (DHD), pa su izdane prigodne knjižice. Na žalost, nastao je podulji zastoj u
objavljivanju mrežnih stranica HDK-a, pa su
zbog toga sve prigodne knjižice o obilježavanju
DHD (kao i one o obilježavanju 10. i 15.
obljetnice HDK-a, zatim ona o ulasku RH u EU i
100. rođendanu akademika Vladimira Iblera, te
one sa sadržajem predavanja gđe Kolinde Grabar
Kitarović, predsjednice RH, pa knjižice izdane u
povodu obilježavanja DMPRH) tek od nedavna
dostupne na mrežnim stranicama HDK-a.

Vera Tadić

Izvješće voditeljice projekta Uloga i doprinos diplomatkinjā u osnivanju i razvitku diplomacije RH
1995-2015. podnijela je gđa Vera Tadić. U 2018.
g. rad na projektu odvijao se kako slijedi. Prvi sastanak s ministricom MVEP-a gđom Marijom Pejčinović Burić održan je 23. siječnja 2018. kada je

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

ministrica upoznata s projektom, njegovim osnovama i dotadanjim razvitkom. Za koordinatoricu
projekta ministrica je imenovala gđu Jasnu Ognjanovac, veleposlanicu. Drugi sastanak s ministricom bio je 14. svibnja 2018. Sastanku su prisustvovale gđa Rina Eterović Goreta i gđa J. Ognjanovac. Ministrica je u ime MVEP-a poduprla
projekt koji nastavlja s radom.
Dana 12. lipnja održan je u Diplomatskoj akademiji MVEP-a sastanak sa suradnicama na projektu: prof. dr. sc Jasminkom Lažnjak s Odsjeka
za sociologiju Filozofskog fakulteta, dr. sc. Anom
Marijom Pisarović i mr. sc. Marinom Funduk iz
Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO),
zatim s dr. sc. Lucijom Mihaljević s Hrvatskoga
katoličkoga sveučilišta (HKS) i gđom J. Ognjanovac. Sve su se sudionice sastanka suglasile o
nastavku rada na projektu. U listopadu održan je
sastanak s gđom Ljiljanom Pancirov o njezinu sudjelovanju u projektu budući je ona bila na pripremama za odlazak u veleposlanstvo RH u Republici Češkoj kao veleposlanica.
Dana 16. lipnja i 4. srpnja održani su sastanci s
ravnateljem Diplomatske akademije g. Joškom
Parom o pisanju priloga o ulozi Akademije u
razvitku diplomacije RH i ulozi žena u razvitku
Akademije i diplomacije. Iako je bila određena
osoba za pisanje priloga i s njom održan sastanak,
navedeni prilog nije na vrijeme započet jer je g.
Paro je bio na odlasku u Veleposlanstvo RH u
Bruxellesu. Tijekom studenog i prosinca održani
su sastanci s pojedinim autoricama priloga. Završena je i u većoj mjeri dovršena obradba
rezultata anketiranja diplomatkinja (J. Lažnjak).
Kolegice iz IRMO-a obradile su rezultate prikupljene iz veleposlanstava stranih zemalja o njihovim diplomatkinjama na radu u RH. Gđa Tadić
osobno je obradila podatke dobivene iz MVEP-a o
osnutku i razvitku diplomacije i diplomatske mreže RH, o veleposlanicama i generalnim konzulicama, diplomatkinjama ostalih rangova u razdoblju prvih 25 godina osnutka i djelovanja diplomacije RH. Također je obradila dostupne podatke o razvitku diplomacije i ulozi žena u nekim
zemljama Europe i SAD-a. U razdoblju između
rujna i prosinca 2018. gđa Tadić je posjetila i
razgovarala o tematici žena u diplomacijama Francuske, Ruske Federacije, SAD-a i Njemačke. Prikupljene su vrijedne informacije.
U Diplomatskoj je akademiji održano 31. siječnja
2019. skupno intervjuiranje diplomatkinja. Inter-
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vju je vodila L. Mihaljević s HKS-a. Intervjuirano
je osam diplomatkinja, a zbog bolesti su se ispričale tri. U planu je sastanak o pisanju i izdavanju knjige-publikacije s obrađenim podatcima o navedenoj tematici u prvih 25 godina od
osnutka RH. Knjiga će biti zbornik radova navedenih autorica.
Izvješće o stanju projekta Sjećanja i prilozi za
povijest diplomacije RH podnio je g. Miljenko
Žagar. Prvo je iznio činjenicu da knjiga ima 10
priloga na 520 stranica. Priloge su napisali:
Darko Bekić (savjetnik predsjednika Tuđmana),
Marin Mihanović (Berlin)1,
Neven Jurica (Australija),
Vera Tadić i Ljerka Šimunić (Hamburg),
Svjetlan Berković (Izrael),
Davorin Mlakar (Japan),
Zvonimir Marić (Pečuh),
Ilija Lukanović (Stuttgart),
pok. Mladen Ibler (Australija i Novi Zeland) i
pok. Mario Mikolić (Ukrajina).
Zatim se je kritički osvrnuo na članak Diplomatske
zablude što ga je nedavno napisao jedan sveučilišni profesor koji je svojedobno bio u Vladi
RH, a koji govori o diplomatskoj struci s omalovažavanjem. Protiv takvih objeda možemo se
boriti jedino iznošenjem činjenica, a to je i glavna
svrha objavljivanja Sjećanja i prilogā. Uslijedio je
osvrt na pojedine priloge.
D. Bekić napisao je razmjerno kratak esej o svojim
dojmovima stečenima radeći s predsjednikom
Tuđmanom kao njegov savjetnik. Usredotočio se
na probleme s kojima se je suočavao prvi hrvatski
predsjednik i njegove dvojbe: što učiniti u danom
času kako bi se polučila svrha u okolnostima kada
gotovo nitko u svijetu nije htio čuti za rasap
Jugoslavije ni za stvaranje novih država na njezinim temeljima.
Prvi naš veleposlanik u Australiji bio je N. Jurica.
Doputovao je među ljude koji su za nj bili
nepoznanica, u novu zemlju gdje je on trebao
uspostaviti kontakte između te države i svoje. Nije
imao ni prostorija za Veleposlanstvo, a našao je
tamo pojedine Hrvate uz čiju je pomoć izgradio i
zgradu Veleposlanstva i rezidenciju za veleposlanika. Sve to uz otpor Hrvatā jugounitaristā i
snažne jugodiplomacije. A uspio je i to da predsjednik Tuđman bude službeni gost u Australiji. S.
1

Ako je u zagradi naziv grada auktor je priloga generalni konzul, a
ako je država – veleposlanik.

U Zagrebu, 20. travnja 2019.
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Berković imao je sličnu ulogu u Izraelu (s tim što
tamo nije imao domoljubnih Hrvata da mu pomognu): uklanjanje predrasuda nastalih pod djelovanjem moćne velikosrpske promidžbe i stjecanje naklonosti zemlje primateljice prema svojoj
domovini. U tomu je sjajno uspio i stekao velik
osobni ugled. D. Mlakar koji je bio veleposlanik u
Japanu ima toliki ugled u toj zemlji da je primio
sedam, osam japanskih odličja, a jedno je dobio
čak 14 godina nakon odlaska iz te zemlje. Dakle
toliki je trag ostavio da se on i dandanas osjeća.
Drugi čovjek koji je bio u Australiji bio je pok. dr.
M. Ibler, koji je bio po struci liječnik, ali čovjek
izvanredno široke kulture. Učinio je mnogo toga
za promicanje Hrvatske i za zbližavanje dviju
zemalja, ali je i znatno unaprijedio približavanje
tamošnje dijaspore matičnoj domovini. Slično vrijedi i za njegovo djelovanje na Novom Zelandu.
Uživao je i visok ugled u tamošnjem Diplomatskom zboru. Pok. M. Mikolić bio je karijerni
diplomat još u bivšoj državi i bio je majstor svih
zanata u diplomaciji. Zadnja postaja njegova rada
bila je Ukrajina, specifičan teren na razmeđu Istoka i Zapada, opterećen različitim problemima,
pa i odnosima sa susjednom Rusijom, koji danas
eskaliraju. On je bio profesionalac koji je vrlo
dobro obavio svoj posao.
M. Mihanović bio je prvi hrvatski generalni
konzul koji je stvorio osnovu za političke odnose s
glavnim gradom (tada to još nije bio) i izgradio
vrlo čvrste temelje za razvitak hrvatske diplomacije. Bio je blizak s mnogima od crkvenih
(nadbiskup Berlina) do političkih krugova (ministar vanjskih poslova Genscher), a takav je bio i s
brojnim kulturnjacima. Među autorima dvije su
dame: V. Tadić i Lj. Šimunić koje su zapravo
stvorile Generalni konzulat u Hamburgu za pet
sjevernih njemačkih pokrajina koji je odigrao vrlo
važnu ulogu u mnogim segmentima djelovanja.
Dva priloga obiluju mnoštvom podataka: članci I.
Lukanovića i Z. Marića, oba na po 102 stranice!
Tu su izneseni podatci gotovo za svaki dan i
prikazani susreti s osobama svih mogućih zanimanja i obnašateljima svakojakih dužnosti.
Zaključno se je M. Žagar osvrnuo na naglu smjenu
35-ero vrhunskih diplomata 2000 godine uglavnom zbog ideoloških razloga, a ne zbog kakvoće
ljudi. Izrazio je nadu da će i to što se je dogodilo
biti samo pouka i upozorenje da se više nikada ne
dogodi i da ćemo ubuduće imati diplomate poput
onih kakve je pok. predsjednik Tuđman birao. On
je gledao osobu, gledao je kakvoću svakog poje-
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dinca i govorio je: „Svatko neka dođe k meni tko
hoće pomoći mi u stvaranju slobodne i nezavisne
hrvatske države.”

Izvješće predsjednika Nadzornog odbora
HDK-a
Marijan Šunjić, predsjednik Nadzornog odbora
(NO), podnio je izvješće što ga je sastavio zajedno
s članovima NO-a Gjurom Deželićem i Ivom Livljanićem.

vanja planiranih aktivnosti HDK-a prihvaćenih na
skupštini HDK-a 12. veljače 2018.
NO podsjeća da je na skupštini 12. veljače 2018.
započeo novi dvogodišnji mandat predsjednika
HDK-a, članova UV i članova NO koje traje do
redovite godišnje skupštine HDK-a 2020. Predsjednik HDK-a g. Šimac te članovi UV-a g. Marin,
gđa. Pancirov, g. Žnidarić, g. Marić, g. Munivrana
i gđa. Tadić time su ponovno izabrani na svoj novi
dvogodišnji mandat (započet izborom na skupštini
održanoj 5. veljače 2016.), a gđa. Privora i g. Zorić
izabrani su na svoj prvi dvogodišnji mandat, naslijedivši prethodne članove UV g. Miljenka Žagara –
urednika knjiga HDK-a, i g. Đuru Vidmarovića,
nekadanjeg urednika knjiga HDK-a. Na već spomenutoj skupštini održanoj 12. veljače 2018. razriješen je dužnosti predsjednik NO-a g. Sergej
Morsan, nekadanji predsjednik HDK-a, a na njegovo mjesto izabran je g. Marijan Šunjić, nekadanji dopredsjednik HDK-a, na svoj prvi dvogodišnji mandat. Članovi NO-a g. Đuro Deželić i g.
Ive Livljanić ponovno su izabrani na novi dvogodišnji mandat. Svim članovima NO-a mandat traje
do redovite godišnje skupštine HDK-a 2020. godine.
●

●

Marijan Šunjić

Članovi NO-a su na sastancima održanima 21.
veljače i 7. ožujka 2019. te pregledom dostavljene
dokumentacije i izvješća Upravnoga vijeća (UV)
HDK-a za 2018. godinu razmatrali ispunjenje Prijedloga plana aktivnosti tijekom 2018. godine,
prihvaćenog na Skupštini HDK-a održanoj 15.
ožujka 2018. Dodatno je obaviještenost članova
NO-a o aktivnostima i problematici poslovanja
HDK-a posebno olakšana nastavkom višegodišnje
prakse pozivanja članova NO-a na sastanke UV-a i
njihova mogućnost sudjelovanja u raspravama.
UV je u ovoj izvještajnoj godini vodio predsjednik
HDK-a g. Smiljan Šimac, a članovi su mu bili g.
Emilio Marin – dopredsjednik, gđa Ljiljana Pancirov – tajnica, g. Krešimir Žnidarić – rizničar, g.
Zvonimir Marić – urednik Glasnika HDK, g. Mišo
Munivrana – zadužen za organizaciju javnih priredaba HDK-a, gđa Milada Privora, gđa Vera Tadić
i g. Damir Zorić. Svi oni su bili nositelji ostvari-

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

●

●

●

Iz izvješća g. Smiljana Šimca, predsjednika
HDK-a, vidi se da je HDK u prošloj godini
poslovao u skladu sa svojim Statutom i pravnim
propisima.
Pregledom financijske dokumentacije za 2018.
godinu nije nađena nepravilnost u vođenju financijske dokumentacije, sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN
10/2008 i izmjenama u NN 158/2013). Poštivale
su se odluke UV-a o izdatcima. Predanim marom
i uspješnim nastojanjima rizničar g. Krešimir
Žnidarić osigurao je stabilne financije i potrebna
sredstva za ostvarenje programa aktivnosti.
Izdavačka djelatnost HDK nastavila se uspješno.
Glasnik HDK-a je i 2018. godine redovito izlazio, uređena su i tiskana izvanredna izdanja
Glasnika, sve zahvaljujući glavnom uredniku g.
Zvonimiru Mariću. I u njegovu izvješću nabrojeno je npr. 10 prikaza govora i predavanja, brojni prilozi i tekstovi, prikaz Godišnje skupštine
HDK-a, itd.
Izvješće g. Miše Munivrane potanko nabraja spomenute javne priredbe HDK-a čijoj je organizaciji znatno pridonio.
Dovršen je rad na petoj knjizi Sjećanja i priloga
za povijest diplomacije RH koja je i objavljena,
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●

●

●

●

●

●

zahvaljujući uredništvu na čelu s g. Miljenkom
Žagarom i zaslugom g. Krešimira Žnidarića, u
sunakladništvu s MATE d.o.o., a uz financiranje
Grada Zagreba.
Tradicionalna svečanost Dana hrvatske diplomacije i proslava Dana međunarodnoga priznanja
RH, održani su u Palači Dverce, s počasnim
gostima gđom Marijom Pejčinović Burić, podpredsjednicom Vlade i ministricom vanjskih i europskih poslova RH, i mons. Giuseppeom Pintom, apostolskim nuncijem, odnosno dr. Mirom
Kovačem, predsjednikom Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, kao predavačima.
Gđa Vera Tadić, članica Upravnog vijeća, iscrpno
je obavijestila o svojim aktivnostima u prošloj
godini, poglavito u razvitku projekta Žene u diplomaciji RH 1991-2016 godine.
Zahvaljujući g. Krešimiru Žnidariću, velikodušnom razumijevanju gradonačelnika Grada Zagreba g. Milana Bandića i uz znatnu stručnu pomoć
gđe Milade Privore nastavljeno je korištenje reprezentativnih prostora u Palači Dverce.
Tijekom 2018. nije otvorena rasprava o uspostavi
mogućnosti redovitog inauguralnoga predstavljanja novoakreditiranih stranih diplomata i možda
visokih državnih gostiju, a za što je HDK dobio
potporu PRH.
Tajničke i administrativne poslove HDK-a uspješno je vodila do odlaska na dužnost veleposlanice
RH u Pragu gđa. Ljiljana Pancirov, uz pomoć
administrativne tajnice (s nepunim radnim vremenom) gđe Lidije Ivanković, jedine zaposlenice
HDK-a. Nakon njezina odlaska predloženo je da
ju zamijeni gđa Mirjana Piskulić (u postupku izbora za redovitu članicu HDK-a).
Danas HDK ima 115 članova (sedam počasnih,
88 redovitih i 20 pridruženih). U izvještajnom
razdoblju nažalost su preminuli dragi kolege: g.
Sergej Morsan, g. Ivica Trnokop i g. Zvonimir
Marković.

Dodatno na Prijedlog plana aktivnosti HDK za
2019. godinu članovi NO-a HDK-a slobodni su
predložiti sudionicima Skupštine na razmatranje i
prihvaćanje nekoliko dodatnih vidova aktivnosti
UV-a HDK-a:
●
●

●

otvoriti raspravu o budućnosti HDK-a
razmotriti potrebne izmjene i dopune Statuta
HDK-a
pozornost posvetiti proširenju članstva HDK, dodatno i na ”mlade diplomate”

U Zagrebu, 20. travnja 2019.
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●

●

postići učinkovitiju pokrivenost „resora aktivnosti HDK” svim članovima UV-a HDK-a
razmotriti početak predstavljanja novoakreditiranih veleposlanika u RH, sukladno iznesenom prijedlogu i suglasnosti predsjednice RH i MVEP
RH.

Prijedlog plana aktivnosti za 2019. godinu
Prijedlog Plana aktivnosti za 2019. sadrži temeljne
aktivnosti koje su već uobičajene bez iznimnih
promjena. Plan obuhvaća aktivnosti koje bi svojim
sadržajem i promotivnim značenjem trebale ojačati prepoznatljivost HDK-a i održati njegov status
promotora neformalnog diplomatskoga djelovanja.
Predsjednik Smiljan Šimac predlaže sljedeće aktivnosti za 2019. godinu:
- nastaviti aktivnu izdavačku djelatnost (Glasnik
HDK-a, knjige i brošure)
- pripremati za tisak šestu knjigu Sjećanja i priloga za povijest diplomacije RH
- osigurati prikladnu stručnu pomoć za održavanje
web stranica
- razmotriti potrebu dopune i izmjene Statuta HDK
u svrhu učinkovitijeg djelovanja
- obilježiti Dan međunarodnog priznanja RH i Dan
hrvatske diplomacije
- organizirati predavanja, tribine i okrugle stolove
- razvijati međunarodne odnose te odnose s nacionalnim manjinama, vjerskim zajednicama i civilnim udrugama
- nastaviti s iznalaženjem financijske potpore
- ojačati e-komunikaciju s članstvom
- osigurati vlastitu tehnološku osnovicu za elektroničko glasovanje
- poticati članove kluba na aktivnije sudjelovanje u
radu kluba
- nastaviti s uspostavljanjem kontakata i suradnje
sa sličnim udrugama u inozemstvu.

Prijedlog financijskoga plana za 2019.
godinu
1. Stanje na računu u PBZ i blagajni 31. prosinca
2018. a) PBZ:
23.174,79 kn
b) blagajna:
248,18 kn
________________________________

Ukupno:
23.422,97 kn
(Stanje na računu HDK-a 1. siječnja 2019.)
2. Predviđeni primitci – prihodi u 2019. godini:
 Članarina uplaćena preko PBZ-a,
kamata i dr.
10.000,00 kn
 Članarina uplaćena u blagajnu:
5.000,00 kn
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Donacije



Novčana potpora MVEP-a



Novčana potpora Grada Zagreba

5.000,00 kn

Mirjana Ana-Maria Piskulić i Marin Andrijašević,
a za pridružene: Vesna Klaić, Jasminka Petra Petter, Marko Erdeljac i Slobodan Bukvić.

70.000,00 kn

Iz rasprave članova HDK
50.000,00 kn

_____________________________________

Ukupno: 140.000,00 kn
3. Ukupno predviđena sredstva (1+2):
163.422,97 kn
4. Planirani izdatci – rashodi u 2019. godini:
 Troškovi ureda, opreme, poštarine,
putni troškovi:
14.000,00 kn
 Trošak vođenja računa u PBZ-u:
1.000,00 kn
 Troškovi obilježavanja Dana međunarodnoga priznanja RH i Dana
hrvatske diplomacije
20.000,00 kn
 Projekt Žene u diplomaciji RH
1995-'15.
2.000,00 kn
 Troškovi izdavačke djelatnosti
(priprema, tisak i dr.)
50.000,00 kn
 Troškovi prevođenja
13.500,00 kn
 Suradnja s udrugama iz drugih
zemalja
3.500,00 kn
 Najam dvorane za predavanja,
okrugle stolove i tribine te
domjenci
19.000,00 kn
 Knjigovodstvene i administrativne usluge, te web master
40.000,00 kn
_____________________________________

5. Pričuva je:

Ukupno: 163.000,00 kn
422,97 kn

Financijski plan za 2019. godinu bit će ostvaren
pod pretpostavkom ostvarenja planiranih prihoda
tijekom godine.

Primanje novih članova HDK-a
Predsjednik Smiljan Šimac predstavio je Skupštini
prijedlog Upravnog vijeća za kandidate za redovite i pridružene članove HDK-a. Radi provedbe
glasovanja imenovano je izborno povjerenstvo u
sastavu: generalni konzul Mišo Munivrana, voditelj, te veleposlanici Gjuro Deželić i Ive Livljanić,
članovi. Nakon provedenoga glasovanja, voditelj
izbornog povjerenstva g. Mišo Munivrana izvijestio je o rezultatima: 24 nazočnih imalo je pravo
glasa, svi su pristupili glasovanju, jedan je glas bio
nevažeći i svi su prijedlozi prihvaćeni. Za redovite
članove primljeni su: Željko Kirinčić, Neda Ritz,

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

U raspravi o izvješćima i općim pitanjima djelovanja Kluba sudjelovali su generalni konzul Ivan
Šimek i Zdenka Weber, pridružena članica. U raspravi su izneseni prijedlozi za poboljšanje djelovanja Kluba, a bilo je i kritike na njegov račun.

Prihvaćanje izvješća
Sva su izvješća članova UV i NO, kao i Plan
aktivnosti i Financijski plan za 2017. godinu, jednoglasno prihvaćeni. Na kraju je predsjednik Šimac proglasio svršetak rada Skupštine.

Smiljan Šimac, predsjednik HDK-a

Zaključna riječ predsjednika HDK-a
Predsjednik HDK-a g. Smiljan Šimac u završnoj
je riječi objedinio osnovne naglaske iz prethodnih
izvješća i pratećih rasprava, te naznačio okvir djelovanja članova Upravnog vijeća i Nadzornog odbora u nadolazećem mandatu.

OD SVETOGA GRGURA DO SVETOG
PETRA
Knjiga Ive Livljanića predstavljena u
Rimu2
Knjiga prvog veleposlanika Republike Hrvatske
pri Svetoj Stolici gospodina Ive Livljanića, člana
Nadzornog odbora HDK-a, „Od Svetoga Grgura
do Svetog Petra” predstavljena je u prostorijama
Papinskoga Hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u
Rimu, u organizaciji Zavoda i Veleposlanstva Re-

2

Ovaj je prikaz prenesen (uz neznatne preinake) sa službene mrežne
stranice Papinskoga Hrvatskog Zavoda Svetog Jeronima u Rimu.
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među koje pripada i susret sa srpskim generalom
Ratkom Mladićem.

Na početku predstavljanja sve nazočne pozdravio
je rektor Zavoda Sv. Jeronima don Bože Radoš i
zaželio svima dobrodošlicu, a nakon njega isto je
učinio i gospodin Neven Pelicarić sadanji veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici.

Ive Livljanić za govornicom

S lijeva: N. Pelicarić, don B. Radoš, J. Raguž,
I. Livljanić, mons. V. Huzjak, J. Kajinić, J. Mihaljević
i vlč. M. Đurin

O knjizi su govorili recenzent prof. dr. Josip
Mihaljević te urednici dr. Josip Kajinić i dr. Jakša
Raguž iz Hrvatskog Instituta za Povijest koji je
ujedno i nakladnik.
U svome obraćanju dr. Mihaljević naglasio je da
se radi o dokumentu jednoga burnoga vremena te
da predstavlja jedan vrlo vrijedan povijesni izvor
za budućnost. Ono što se posebno ističe jest da
autor ne stavlja sebe u prvi plan niti si pripisuje
prevelike zasluge. Knjiga je podijeljena u tri cjeline koje prate život autora od 1959. godine i studentskih demonstracija u Zagrebu nakon čega
autor završava na otoku Sv. Grgur u zatvoru,
preko demokratskih promjena i njegova izbora za
gradonačelnika Zadra do djelovanja kao veleposlanika RH pri Svetoj Stolici. Prema riječima dr.
Mihaljevića knjiga predstavlja prvorazredan izvor
za diplomatsku povijest RH.
Dr. Raguž i dr. Kajinić opisali su u svojim obraćanjima nastanak knjige, svoje prve kontakte s
autorom te predstavili kako se cjelokupni projekt
odvijao i kako se došlo do konačnog rezultata. Dr.
Raguž posebno je govorio o autorovu djelovanju
tijekom rata u Zadru, navodeći nebrojene intervente, apele te često po život opasne diplomatske
aktivnosti za spašavanje nevinih civilnih žrtava

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

Predstavljanje je završilo obraćanjem i samog
autora koji se prisjetio svih događaja, svega onoga
što je obilježilo njegov život, njegovo političko i
diplomatsko iskustvo. Na poseban način zahvalio
je svima koji su dali svoj doprinos te mu pomogli
u njegovu diplomatskom djelovanju pri Svetoj
Stolici od 1992. do 1998. godine naglasivši da je
Zavod bio njegova „župa“ u kojoj je rado boravio i
koju je osjećao svojim domom. Autor je napomenuo o svojim aktivnostima tijekom tih godina
naglasivši da se uvijek zauzimao prenijeti svima
istinu o onomu što se događa u Hrvatskoj ali i sa
Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Na kraju svoga
obraćanja izrazio je nadu da ga se neće optužiti,
kako se danas moderno kaže, za povijesni revizionizam.
Predstavljanju je uz članove hrvatske rimske zajednice prisustvovao i mons. Vjekoslav Huzjak,
bjelovarsko-križevački biskup, koji se tada nalazio
u vizitaciji Zavoda u ime hrvatskih biskupa.
vlč. Bojan Ivešić

ARHEOLOG, DIPLOMAT I
SVEUČILIŠNI PROFESOR KOJI JE
UPOZNAO TROJICU PAPA
Razgovor s Emiliom Marinom za portal
Teleskop.hr
Veleposlanik Emilio Marin, dopredsjednik HDK-a, razgovarao je nakon predstavljanja svoje knjige Portreti iz
starine s novinarom portala Teleskop.hr. Prenosimo taj
razgovor u cijelosti.

Arheolog, diplomat i sveučilišni profesor dr. sc.
Emilio Marin predstavio je u četvrtak 4. travnja
svoju knjigu „Portreti iz starine” u kojoj, pored
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opisa niza zanimljivih povijesnih osoba, donosi i
portrete trojice suvremenih papa. U razgovoru za
Teleskop.hr profesor Marin opisuje susrete s Ivanom Pavlom II, Benediktom XVI. i sadanjim papom Franjom, otkriva zanimljive anegdote i uspoređuje osobnosti poglavara Katoličke crkve.
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upoznao sam, sada u jednom drugom svojstvu,
Ivana Pavla II.
Kako biste opisali osobnost Ivana Pavla II?
Možda bi bilo bolje upotrijebiti onu svečanu latinsku riječ i titulu papa još iz staroga Rima, a to je
Pontifeks Maksimus ili Vrhovni svećenik. Pontifeks je onaj koji gradi mostove. E, on je bio stvarno taj Pontifeks Maksimus. On je bio, rekao bih,
jedan herojski papa u herojskom vremenu. Došao
je iza željezne zavjese i snašao se u ulozi pape kao
da je za nju skrojen i rođen.
Tko po Vama ima veće zasluge za rušenje komunizma: Ivan Pavao II. ili Ronald Reagan?

Sveti Otac Benedikt XVI. i Emilio Marin

Kako ste se odlučili napisati ovu knjigu? Tko vam
je bio uzor? Plutarh?
Ne. Ta knjiga nije nastala ni po kakvu uzoru, jer
knjiga nije napisana jučer. Ona je da tako kažem,
figurativno, jučer složena. Međutim, tu su objedinjeni moji tekstovi nastali u proteklih 35 godina,
koji su pisani u raznim prigodama. Veći dio njih
bio je bio objavljen, dok će neki tekstovi biti objavljeni prvi put.
Zanimljivo je da ste pisali o trojici papa koje i
osobno poznajete. Kako ste došli u priliku da ih
upoznate svu trojicu?
Da. Riječ je o Ivanu Pavlu II, Benediktu XVI. i
sadanjem papi Franji. Ivana Pavla II. upoznao sam
izravno, kao arheolog, jer sam tri puta bio u prilici
zbog ovog ili onog razloga biti u manjoj skupini
arheologa koje je on primio. To je inicijalno poznanstvo. Ali evo jedna mala anegdota u vezi s tim.
Kada je Ivan Pavao II. bio izabran za papu 1978.
bio sam na služenju vojnog roka u JNA. Tada je,
dakle, bilo neko drugo vrijeme. Bio sam u osamljenoj vojarni, u Barbarigi. Krenuo sam u šetnju ka
morskoj obali, prema škrapama, s jednim malim
tranzistorom, marke Grundig, sjećam se kao sada.
Vrtio sam radio postaje i posve neočekivano naišao sam na prijenos uživo i čuo Habemus papam.
Jeste li to ispričali Ivanu Pavlu kada ste ga
upoznali?
Pravo da kažem ne sjećam se, ali o tome sam
pisao. Kao hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

Ne bih bio u stanju odgovoriti na to pitanje. Inače
ne volim takva pitanja voliš li ovog ili onog glumca i slično. I dok sam bio veleposlanik novinari ili
prijatelji su me znali pitati koji mi je draži papa
Benedikt XVI. ili Ivan Pavao II. Sigurno je da
velike zasluge za rušenje komunizma imaju i Ronald Reagan i Ivan Pavao II. Nedavno sam čitao
jednu knjigu koja govori da je postojao politički
dogovor između njih dvojice. Ne znam je li to
točno, ali jedan i drugi imaju velike zasluge za to.
A kako biste, u tom kontekstu, opisali osobnost
pape Benedikta, pogotovo u usporedbi s Ivanom
Pavlom?
Pa možemo krenuti već i od samoga našega upoznavanja. Benedikta XVI. upoznao sam najprije u
svojstvu kardinala, a onda kao papu. I to je ključna
i velika razlika. Međutim, imao sam s njim, što mi
je bilo dragocjeno, jedan zajednički nazivnik, koji
praktički nije nitko imao u Vatikanu, a to je da
smo i on i ja bili francuski akademici. To je kardinal Ratzinger jako cijenio. Kada smo mu kao
diplomatski zbor išli čestitati kao novoizabranom
papi, nevezano što sam ga poznavao od ranije, ponašao sam se kao da ga vidim prvi put. Prema
vatikanskom protokolu najavljivali su nas imenom
države, a ne poimence vlastitim imenima. Papa se
tada naglas, tako da ga je dio veleposlanika čuo,
obratio svome protokolu „koreći” ih što mene
uopće i predstavljaju te mi se izravno obratio na
francuskom: Kako ste moj dragi bratime? Drugim
je veleposlanicima to bilo šokantno pa su me pitali
kakve ja to imam privilegirane odnose s papom
Benediktom.
Možete li se reći da ste vas dvojica prijatelji?
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To se ne bih usudio reći. Evo, zadržavam si pravo
da i ja za njega kažem kao i on za mene da je on
moj francuski confrère, hrvatski: bratim).
Koliko ste se puta s njim susreli?
Pedeset dana prije nego je izabran za papu, on je
bio u mom rimskom stanu na večeri. Bilo je tu
osobnih i protokolarnih susreta, no zadnji put sam
se s njim vidio neposredno krajem 2011. kad mu
je predan veliki zbornik kojeg su franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja (Split-Sinj) objavili
meni u čast.
Rekli ste da je velika razlika kad nekoga znate
prije pontifikata. Jeste li primijetili možda promjenu držanja i kod Benedikta XVI. nakon što je
postao papa?
Pa normalno. Sigurno da se to primijeti, ali meni
se čini da je u ponašanju bio skoro još skromniji
kad je postao papa. Zapravo, prema njemu je
vladala negativna percepcija, koju su prema njemu, paradoksalno, poticali njegovi njemački mediji. Jasno da je on bio znanstvenik i profesor, ali
je bio izuzetno ponizan i skroman.
Nekako je opće mišljenje da je papa Franjo unio
poniznost i skromnost u Katoličku crkvu?
Nekako je opće mišljenje da je to tako. Sigurno je
to i točno. Međutim, pitanje je što pod tim podrazumijevamo. Mislim da je Benedikt bio ponizan
da ne može biti ponizniji. Druga je stvar kako je
on osjećao papinstvo. Benedikt je, budući da je
Europljanin, da je tradicionalist, da mnogo drži do
povijesti, on je i u povijesnom smislu, pa ako
hoćete i u svome odijevanju, drugačije doživljavao
papinstvo. Benedikt se kao papa, ne iz neke grandomanije, oblačio najsvečanije moguće, jer je on
to doživljavao kao papinski identitet. Papa Franjo
je, osim kad služi svetu misu, obučen uvijek na isti
način. I u tom smislu je jasno da je opća, odnosno
javna percepcija o poniznosti pape Franje znatno
izraženija.
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Kako biste opisali papu Franju u odnosu na Ivana
Pavla II. i papu Benedikta?
Mi kažemo da Providnost daruje Crkvi najboljeg
papu za svako vrijeme. Pa vjerujmo da je to tako i
da je Providnost dobro odredila.
Među suvremenicima o kojima pišete dobrim
dijelom su svećenici, ali vidim da ste pisali i o
Vladi Gotovcu. Od kud u knjizi i Vlado Gotovac?
Tu sam uvrstio jedan tekst koji nije bio nigdje
objavljen, a koji sam izvorno napisao u Rimu i to
na talijanskom jeziku. Na jednoj izložbi koja je
bila posvećena Vladi Gotovcu, bio sam zamoljen
da kao veleposlanik održim govor. Koristeći razne
spomen ploče po gradu Rimu, koje su postavljene
znamenitim povijesnim ličnostima, sastavio sam
jednu, rekao bih, biografiju Vlade Gotovca.

PREDSTAVLJEN ZBORNIK RADOVA
OBNOVA CRKVE SV. VLAHA U
DUBROVNIKU
Emilio Marin suurednik
Zbornik radova Obnova crkve sv. Vlaha u Dubrovniku sa znanstvenoga skupa o obnovi najpoznatije dubrovačke crkve koji je održan u travnju
2016. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu predstavljen je u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u petak 12. travnja
2019.

Kako ste upoznali papu Franju?
Papu Franju sam upoznao kao bivši ambasador.
Dobio sam mogućnost da se s njim susretnem u
Svetoj Marti, vatikanskom gradu gdje on stanuje.
On je, opet, neka sasvim druga osobnost koju sam
imao priliku bolje upoznati i shvatiti kada sam lani
proveo mjesec dana u Južnoj Americi. Tada sam
neposredno shvatio i doživio što to znači biti
Latinoamerikanac. Svakako puno drugačije nego
biti Europljanin.

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

Naslovnica zbornika
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U zborniku su objavljeni radovi 11-ero autora
različitih struka koji su obradili različite vidove
obnove crkve sv. Vlaha koja je u etapama trajala
sve od kraja Domovinskoga rata pa do ponovnoga
blagoslova crkve 2016. Obrađene su teme iz
arheologije, statike, sanacije ratne štete, konzervatorskoga pristupa, restauratorska pitanja i briga
oko umjetnina crkve sv. Vlaha, koja je jedan od
simbola Dubrovnika i jedan od najvažnijih spomenika hrvatske barokne arhitekture. Urednici su
zbornika prof. dr. sc. Emilio Marin, Katarina Horvat-Levaj i Ivanka Jemo, a izdavači Dubrovačka
biskupija, Hrvatsko katoličko sveučilište i izdavačka kuća ArTresor iz Zagreba.
Predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt
podsjetio je na važnost Dubrovnika, koji je poslije
hrvatskih narodnih vladara i kraljeva u Bosni preko svoje republike čuvao ideju hrvatske slobode
sve do 1806. „Dubrovnik je bio lučonoša hrvatske
slobode, a Hrvatska je zemlja eminentne kulture
koja nas je stvorila i koja čuva naš identitet. Mi
smo mali narod velikih mogućnosti“, poručio je
akademik Neidhardt.
Dubrovački biskup mons Mate Uzinić kazao je da
baština dvojako obvezuje – tako da ju čuvamo,
njegujemo i održavamo te takvu predamo idućem
naraštaju, dok joj je druga uloga od nje učiti.
Rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr.
sc. Željko Tanjić istaknuo je kako je Hrvatsko
katoličko sveučilište organiziranjem stručnoga
skupa i sudjelovanjem u objavi zbornika radova o
obnovi crkve sv. Vlaha, i kao institucija i radom profesora i prorektora Emilija Marina, suurednika i autora arheološkog poglavlja, željelo dati
jedan novi doprinos u problematici zaštite i obnove sakralnih objekata, kakvima Hrvatska, a poglavito Katolička Crkva u Hrvatskoj, obiluje. „Time
smo željeli dati svoje priznanje i konkretnoj obnovi crkve sv. Vlaha u Dubrovniku, koja je na
opće zadovoljstvo izvrsno obavljena zahvaljujući
sinergiji raznih struka, institucija i pojedinaca, u
čemu je nedvojbeno stožernu ulogu imao Egon
Lokošek, tako da nam se čini da bi ta obnova Sv.
Vlaha mogla poslužiti kao model u mnogim sličnim situacijama. Sudjelovanjem pak u ovoj prezentaciji u HAZU-u, Hrvatsko katoličko sveučilište je željelo naglasiti ono što je nastojalo u
raznim prigodama iskazati, a što je bilo u suglasju
s onim o čemu je govorilo vodstvo HAZU-a, da su
HAZU i Katolička Crkva, pa implicite i Hrvatsko
katoličko sveučilište, kao jedino sveučilište sad

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

Godina XVII., broj 2

djelatno u Republici Hrvatskoj koje je osnovano
od Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, konkretno od Zagrebačke nadbiskupije, od najbitnijeg
značenja za hrvatsku naciju” – rekao je rektor
Tanjić u svojem govoru.

Slušateljstvo u prepunoj dvorani

Zbornik su predstavili akademik Radoslav Tomić,
prof. dr. sc. Zlatko Karač s Arhitektonskoga
fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Ivanka Jemo iz Zavoda
za obnovu Dubrovnika i dr. sc. Katarina Horvat
Levaj s Instituta za povijest umjetnosti.
Akademik Tomić istaknuo je da je crkva sv. Vlaha
iznimno važna za cijeli hrvatski narod jer se na
Dubrovniku i njegovim postignućima gradila
hrvatska nacija i država, istaknuvši da je zbornik
počast gradu bez kojega bi hrvatska povijest bila
drukčija. „Crkva svetog Vlaha bila je znak državnoga identiteta i ustroja Dubrovačke Republike“,
rekao je akademik Tomić.
Prof. dr. sc. Zlatko Karač podsjetio je da je u
obnovi crkve posebno važnu ulogu u stručnom
smislu odigrao inženjer Egon Lokošek, a za
obnovu je kazao da je Hrvatsku stavila u sam vrh
europskih zemalja svojom osmišljenom i organiziranom zaštitom baštine u ratnim i poslijeratnim
godinama. Dr. sc. Ivanka Jemo podsjetila je da je
od 1993. do 2014. pratila obnovu od sanacije do
sustavne obnove na razne načine kroz dokumentaciju, nadzor ili organizaciju raznih poslova
na obnovi. Crkva je relativno malo bila oštećena u
potresu 1979. i kao takva nije ušla u program
sanacije sustavne obnove, dok je u napadima na
Dubrovnik 1991-1992. granatirana s pet izravnih
pogodaka i zadobila više stotina oštećenja od gelera te je ušla u obnovu. Vidljivo su bila oštećena
kamena pročelja, vijenci, kanali i zidna ploha.
Zbog prodora vlage kroz mikro-pukotine došlo je
do hrđanja željeznih spona koje su vezivale kamen
s kamenom, te je došlo i do izbacivanja dijelova
vijenaca izvan i unutar crkve. Zbog toga su se
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morale staviti zaštitne skele pa se odmah pristupilo
parcijalnoj obnovi pojedinih dijelova pročelja.
Dr. sc. Katarina Horvat Levaj smatra da se malo
koji grad može poput Dubrovnika pohvaliti da je
obnovio i crkve i zidine i sve javne upravne građevine. Na to su utjecala dva tragična događaja –
potres 1979. i agresija na Hrvatsku 1991. Unatoč
tome zahvaljujući predanom radu svih dubrovačkih institucija, na obnovi su sudjelovali vrhunski stručnjaci te se svi slažu da je crkva svetoga
Vlaha vrhunski obnovljena. „Premda je obnova
trajala preko 23 godine, a izmijenile se brojne
institucije i nebrojeni stručnjaci, svi se slažu da na
toj obnovi nema sjene“, ocijenila je Horvat Levaj.
Predstavljanju zbornika o obnovi crkve sv. Vlaha
u Dubrovniku prisustvovao je velik broj uglednika
iz javnog i kulturnog života.

ČESTITKA
U povodu Vaše obljetnice želimo Vam u
prvom redu dobro zdravlje kako biste još
dugo uživali u plodovima svojega rada, djelatno sudjelujući u raznovrsnim djelatnostima Hrvatskog diplomatskoga kluba.
Uredništvo Glasnika HDK-a
Sljedeći su članovi HDK-a u ovome dvomjesečju
napunili okrugao broj godina života:
Zoran Jašić
80
Niko Bezmalinović 80
Zvonimir Marić 75

(25. veljače)
(13. ožujka)
(1. travnja)

AKTIVNOSTI ČLANOVA HDK-A
U Glasniku HDK-a redovito izlaze vijesti o vrijednim
postignućima članova Kluba na polju diplomatske aktivnosti i/ili djelovanja s međunarodnim dosegom. Međutim, time se zacijelo ne izvješćuje o svemu što naši
agilni članovi čine u javnosti – do sada se uglavnom
izvješćivalo o onome za što je urednik ili koji drugi
član UV-a saznao. Pojedinim je članovima, izgleda,
neugodno davati vijesti o svojim javnim nastupima ili
objavljivanju knjige „na velika zvona“, ali za tu samozatajnost nema pravog razloga. Zato UV moli čitatelje
da dostavljaju vijesti o osobnim uspjesima, a i onima
drugih članova, pa će one biti objavljivane u Glasniku.
I u zadnjem su dvomjesečju naši/e članovi/ice bili/e

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

ponovno prilično aktivni/e, što se vidi iz sljedećih priloga.

HRVATSKI KULTURNI IDENTITET U
DOBA GLOBALIZACIJE
Predavanje Tuge Tarle u Subotici
Prof. Tuga Tarle, pridružena članica HDK-a, održala je u prostoru Hrvatskog nacionalnog vijeća, a
u organizaciji Hrvatskog kulturnog centra (HKC)
Bunjevačko kolo u Subotici, predavanje pod naslovom Hrvatski kulturni identitet u doba globalizacije 29. ožujka 2019. Domaćin joj je bio
g. Lazar Cvijin, predsjednik Upravnog odbora
HKC-a. Na predavanje su se odazvali članovi i
simpatizeri Hrvatskog nacionalnog vijeća te su nakon predavanja razvila živa i zanimljiva rasprava.
Predavanju je nazočio i g. Velimir Pleša, generalni
konzul RH u Subotici. Gospođa Tarle predstavila
je svoje viđenje kulturnoga identiteta, očuvanja
baštine i oblikovanja imagea Republike Hrvatske
u složenim procesima globalizacije i osiromašivanja različitih jezika i kultura naglasivši doprinos
hrvatskog čovjeka tijekom povijesti razvoju i bogaćenju svjetske baštine i uljudbe.
U sklopu posjeta Hrvatima Subotice i Vojvodine
gđa Tarle posjetila je i muzej rukotvorina od slame
u Tavankutu te je obišla prostore u kojima djeluju
hrvatske udruge zadržavši s u razgovoru s Hrvatima koji su joj predstavili aktivnosti, ali i ukazali na probleme i pritiske s kojima se svakodnevno susreću u nesklonoj im sredini. Idućega
dana, 30. ožujka, prof. Tarle posjetila je Hrvatsku
zajednicu u Petrovaradinu gdje je pohodila kuću u
kojoj je rođen ban Jelačić. Tijekom razgovora s
ondašnjim Hrvatima upućeni su apeli hrvatskoj
Vladi, ali i predstavnicima Hrvata u Srbiji kojima
se ukazuje na potrebu otkupa rodne kuće Josipa
Jelačića za muzej i kulturno središte hrvatske zajednice u Srijemu te na aktivniji pristup tome pomalo zaboravljenom i odcijepljenom dijelu hrvatskoga bića.
VODSTVO MADŽARSKOG OGRANKA
MEĐUNARODNOGA DRUŠTVA ZA BETON
ČESTITALO ZVONIMIRU MARIĆU 75.
ROĐENDAN
Madžarski ogranak Međunarodnoga društva za
beton (Fédération Internationale du Béton, fib)
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upriličio je godišnje okupljanje članstva u subotu
30. ožujka. Svečana je večera na kojoj je sudjelovalo 80-ak članova Ogranka priređena u blagovalištu Kárpátia u središtu Budimpešte. Posebni su
gosti bili Tor-Ole Olsen iz Norveške, predsjednik
fib-a, sa suprugom Karin, David Fernández-Ordóñez iz Španjolske, glavni tajnik fib-a, pa Sherif
Yehia, profesor na Američkom sveučilištu u Sharsahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, predstavnik tamošnjeg ogranka fib-a, sa suprugom
Ghadom i sinom, i Zvonimir Marić. Tom je prigodom prof. dr. sc. György Balázs, predsjednik
Madžarskog ogranka fib-a, čestitao Z. Mariću 75.
rođendan i uručio mu snimku najduljega mosta na
autocesti Zagreb – Budimpešta (most kod Kőröshegya, oko 125 km od Budimpešte, dug 1.872 m s
najvišim stupovima visine 80-ak m – jedno od
vrhunskih postignuća madžarskih mostograditelja)
s tekstom čestitke na madžarskom i hrvatskom
jeziku. Preslik čestitke donosimo u prilogu ovomu
broju. Za sve vrijeme večere diskretno je svirao
romski gudački sastav, a pri kraju su došli do stola
s počasnim gostima i svirali im „na uho”. Prof.
Balázs pridružio im se u pjevanju i očitovao visoku razinu umijeća.

O DORI PEJAČEVIĆ NA SVEUČILIŠTU
U OSLU3
Predavanje Zdenke Weber
Hrvatsko veleposlanstvo u Oslu organiziralo je 5.
travnja 2019. predavanje o hrvatskoj skladateljici
Dori Pejačević. Na poziv Veleposlanstva održala
je dr. sc. Zdenka Weber, pridružena članica
HDK-a, to predavanje na Sveučilištu u Oslu.
Predavanje je održano u suradnji s Humanističkim
fakultetom (ILOS). Bilo je namijenjeno studentima i znanstvenom osoblju Odjela za muzikologiju i južnoslavenske jezike Sveučilišta u Oslu,
studentima Glazbene akademije kao i zainteresiranim članovima tamošnje Hrvatske zajednice, a
predavanju je pribivao i veleposlanik Hrvoje
Marušić.
Tijekom svojeg posjeta Oslu dr. Weber susrela se
s prof. Peterom Edwardsom, voditeljem Katedre
za muzikologiju Sveučilišta u Oslu, te je posjetila
Glazbenu akademiju, a rečeni susreti stvorili su
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pretpostavke za moguću buduću suradnju na polju
glazbe.
Na poticaj Veleposlanstva, gđa. Weber također
se susrela s članovima Hrvatske zajednice u Oslu,
kako bi u neformalnom druženju govorila o Dori
Pejačević onim članovima zajednice koji nisu mogli doći na predavanje na Sveučilištu.

Sastavila Ana Petrinović
Odobrio Hrvoje Marušić

OBAVIJESTI O RADU HDK
Od izlaska prošloga broja Glasnika do zaključenja
ovoga održana su tri redovita sastanka Upravnog
vijeća HDK, XIII. XIV i XV.: 28. veljače, 28.
ožujka i 11. travnja. Valja reći da je na svim sastancima UV-a sudjelovao najmanje po jedan član
Nadzornog odbora (NO) HDK. Na ovim je sastancima, uz pitanja sadržaja sljedećega broja Glasnika i mrežnih stranica, prevladavalo ovih devet
tema:
- redovita mjesečna okupljanja članova i prijatelja
HDK-a,
- pripreme za redovitu godišnju skupštinu HDK-a,
- odluka o dragovoljnom vođenju dvojnoga knjigovodstva,
- snažnije djelovanje na dovršenju projekta Sjećanja i prilozi za povijest diplomacije RH – prvo
desetljeće,
- višegodišnje neplaćanje članarine,
- istupanje nekolicine članova iz članstva u HDKu,
- imenovanje Uredničkog odbora za mrežne stranice HDK-a,
- suradnja HDK-a s Klubom za javnu diplomaciju
pri Hrvatskom društvu za Ujedinjene narode,
- novčana pitanja,
U ovome je dvomjesečju upriličeno samo jedno
mjesečno okupljanje članova i prijatelja HDK-a, u
palači Dverce: održana je redovita godišnja skupština. Cjelovit prikaz ovog događanja donosimo u
ovome broju. Utvrđeno je da je odziv članstva
HDK-a na skupštinu bio zadovoljavajući. Također
je prihvaćen raspored mjesečnih okupljanja u prvoj polovici 2019. godine. Tako će u svibnju nastupiti veleposlanik Ruske Federacije, a za Dan
hrvatske diplomacije – vjerojatno Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.

Ovaj je prikaz sastavljen (uz neznatne preinake) na osnovi službene
bilješke Veleposlanstva RH u Norveškoj.

U Zagrebu, 20. travnja 2019.
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Upravno vijeće u suradnji s Nadzornim odborom
poduzelo je sve što je nužno kako bi se redovita
godišnja skupština HDK-a uspješno održala. Ovom se je prigodom odustalo od provedbe manjih
izmjena statuta Kluba kao i od provedbe elektroničkoga glasovanja prigodom ove skupštine budući da ono nije obvezno.
HDK ima u prethodne tri godine vrijednost imovine i godišnji prihod manji od 230.000,00 kuna te
nije dužan voditi dvojno nego samo jednostavno
knjigovodstvo. Ipak odlučeno je da se vodi dvojno
knjigovodstvo jer je ono za HDK kvalitetnije i
preglednije.
Budući da su od objavljivanja četvrte knjige Sjećanja i priloga do izlaska iz tiska pete prošle čak
četiri godine, UV je odlučilo da se u svrhu
snažnijega djelovanje na dovršenju toga projekta
priredi krajem travnja okupljanje četverice urednikā dosadanjih svezaka i mogućih auktora prilogā
za sljedeće knjige kao redovito mjesečno okupljanje članstva HDK-a.

Glasnik HDK-a objavljuje se
uz novčanu potporu
Ministarstva vanjskih i
europskih poslova
i Grada Zagreba

Neredovito plaćanje članarine čini nemalu poteškoću za Klub (poglavito u prvim mjesecima godine). Kako bi se članovima koji duguju članarinu
za više godina olakšao problem odlučeno je da oni
mogu namiriti dug u više mjesečnih obroka.
Trojica članova HDK-a: Ante Cicvarić, Ivica Maštruko i Miroslav Škoro istupili su iz članstva na
vlastiti zahtjev.
UV HDK-a imenovalo je Urednički odbor Kluba
za mrežne stranice u sastavu: Mirjana Piskulić,
Gjuro Deželić i Dina Vasić. Također je odlučeno
da se gđici Dini Vasić dodijeli zahvalnica za 10godišnji predan rad na uređivanju mrežnih stranica
HDK-a.
Predsjednik HDK-a S. Šimac, te sav NO (M.
Šunjić, predsjednik, te Gj. Deželić i Ive Livljanić,
članovi) bili su u travnju na sastanku s predstavnicima Kluba za javnu diplomaciju (KJD) pri
Hrvatskom društvu za Ujedinjene narode. Dogovoreno je da će predstavnici KJD-a dostaviti pismeni prijedlog o oblicima moguće suradnje, pa da
će ga UV razmotriti.
Zahvaljujući rizničarovu predanu radu Klub i dalje
nema poteškoća u podmirivanju novčanih obveza.
On i dalje uporno nastoji popraviti odziv članstva
na redovito plaćanje članarine, pa će u tu svrhu
uputiti pisma-upozorenja članovima koji nisu platili članarinu tri ili više godina.

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

Glasnik Hrvatskog diplomatskoga kluba
Izdaje Upravno vijeće HDK
Izlazi dvomjesečno
Adresa nakladnika:
Petretićev trg 2, 10000 Zagreb
Tel. (01) 4599 401, fax: (01) 4599 455
E-mail: hdk@mvep.hr
Internet: http://www.hdk-cdc.hr
Za nakladnika: Smiljan Šimac, predsjednik
HDK-a
Uredništvo:
Zvonimir Marić, član UV HDK-a, urednik
Đuro Deželić, član NO HDK-a, član uredništva
Marijan Šunjić, predsjednik NO HDK-a,
član uredništva
Žiro račun za uplatu članarine,
IBAN: HR03 2340 0091 1100 9271 6
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PRILOG

ČESTITKA MADŽARSKOG OGRANKA MEĐUNARODNOGA DRUŠTVA ZA BETON
ZVONIMIRU MARIĆU

A fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozata tisztelettel és szeretettel köszönti
Zvonimir Marić professzort 75. születésnapja alkalmából.
Az ünnepelt hasonló szerepet töltött be a magyar és horvát mérnökök barátságában
és a két ország jószomszédi kapcsolataiban, mint ez a híd a Budapestet Zágrábbal összekötő
autópálya forgalmában.
2019. április 1.

A Kőröshegyi híd

A Kőröshegyi híd

Mađarski ogranak Međunarodnoga društva za beton (fib)
profesoru Zvonimiru Mariću želi predivan 75. rođendan i mnogo veselja.
Njegova uloga u promicanju prijateljstva između mađarskih i hrvatskih inženjera te
dobrosusjedskih odnosa između dviju zemalja slična je ulozi ovog vijadukta koji povezuje
Budimpeštu i Zagreb.
Srdačan pozdrav,
1. travnja 2019.

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

Stranica 17

Glasnik HDK

U Zagrebu, 20. travnja 2019.

Godina XVII., broj 2

Stranica 18

