
Prijedlog 
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
________________ godine donijela 

 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
 

 1. Prihvaća se Izjava o namjeri između Ministarstva vanjskih i europskih poslova 
Republike Hrvatske, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova 
i međunarodnog razvoja Francuske Republike, Ministarstva kulture i komunikacija Francuske 
Republike o organizaciji Festivala Francuske u Hrvatskoj, u tekstu koji je dostavilo 
Ministarstvo kulture aktom, klase: 910-01/14-01/0171, urbroja: 532-03-03-03-01/1-14-07, od 
6. listopada 2014. godine. 
 
 2. Izjavu o namjeri iz točke 1. ovoga Zaključka potpisat će, u ime Republike 
Hrvatske, prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih 
poslova. 
 
  Ovlašćuje se ministrica kulture da supotpiše Izjavu o namjeri iz točke 1. ovoga 
Zaključka.  
 
 3. Određuje se Ministarstvo kulture, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i 
europskih poslova, za provedbu i koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz organizaciju 
Festivala Francuske u Hrvatskoj 2015. godine. 
 
 4. Sukladno prijedlogu francuske strane da se u sklopu Festivala Francuske u 
Hrvatskoj realiziraju i programi suradnje u području znanosti, obrazovanja, sporta, turizma i 
gospodarstva, za koordinatore tih programa odrađuju se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta, Ministarstvo turizma i Ministarstvo gospodarstva.  
 
  Obvezuju se ministarstva iz stavka 1. ove točke da planiraju programe iz svoje 
nadležnosti, kao dio cjelovitog programa, u suradnji s francuskim partnerima. 
 
 5. Zadužuje se Ministarstvo kulture da imenuje izbornika manifestacije, ustroji i 
koordinira rad Mješovitog odbora, u kojem će, uz resorna ministarstva iz točke 4. ovoga 
Zaključka i uz Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, biti i predstavnici Hrvatske 
turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, te da organizira, u suradnji s francuskom 
stranom, planiranje i realizaciju Festivala Francuske u Hrvatskoj. 
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 6. S obzirom da će izvršavanje programa Festivala Francuske u Hrvatskoj 
zahtijevati financijska sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske, zadužuju se 
ministarstva iz točaka 3. i 4. ovoga Zaključka da planiraju financijska sredstva potrebna za 
realizaciju tih programa u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu, u okviru 
svojih financijskih planova. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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OBRAZLOŽENJE 
 
 

U okviru Strateškog partnerstva potpisanog u Zagrebu 9. srpnja 2010. godine između 
Republike Hrvatske i Republike Francuske, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Republike Hrvatske i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske s jedne strane, te Ministarstvo 
vanjskih poslova i međunarodnog razvoja Francuske Republike i Ministarstvo kulture i 
komunikacija Francuske Republike, s druge strane, odlučili su organizirati Festival Francuske 
u Hrvatskoj u 2015. godini. 
 
Festival Francuske u Hrvatskoj održat će se od svibnja do rujna 2015. godine, a omogućit će 
hrvatskoj javnosti bolje upoznavanje raznolikosti i bogatstva francuske kulture kroz nekoliko 
značajnih manifestacija.  Festival će omogućiti nastavak suradnji između sudionika kulturnog 
života i civilnog društva dviju zemalja, uspješno započetih prethodnim festivalom „Croatie, la 
voici“, održanim u Francuskoj od listopada 2012. do siječnja 2013. godine. 
 
Festival Francuske u Hrvatskoj organizira, za francusku stranu Francuski institut, izvršno 
tijelo Ministarstva vanjskih poslova i međunarodnog razvoja, u suradnji s Veleposlanstvom 
Francuske Republike u Hrvatskoj, te za hrvatsku stranu Ministarstvo kulture i Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova. 
 
Ministarstvo kulture i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaduženi su za provedbu i 
koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz organizaciju Festivala. Sukladno prijedlogu francuske 
strane da se u sklopu Festivala Francuske u Hrvatskoj realiziraju i programi suradnje u 
području znanosti, obrazovanja, sporta, turizma i gospodarstva, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, Ministarstvo turizma i Ministarstvo gospodarstva određeni su za 
koordinatore tih programa. 
 
Svaka od dviju stranaka odredila je glavnu izbornicu koja je zaduženu za poticanje partnera u 
Hrvatskoj i Francuskoj, za pripremanje programa festivala te praćenje provedbe. Za hrvatsku 
stranu izbornica je gđa. Alemka Lisinski, novinarka i urednica te članica Društva francuskih 
novinara u Republici Hrvatskoj te, za francusku stranu glavna izbornica je gđa. Anne Coutard, 
visoka državna službenica u Ministarstvu kulture i komunikacija. 
 
Sredstva za organizaciju Festivala Francuska u Hrvatskoj osiguravaju se u okviru redovnog 
proračuna Ministarstva kulture, kao i dio iz raspoloživih  sredstava u okviru redovne 
djelatnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta, Ministarstva turizma i Ministarstva gospodarstva za pojedine prihvaćene programe iz 
njihove nadležnosti, te za provođenje ovog Zaključka neće biti potrebno osigurati dodatna 
financijska sredstva iz državnog  proračuna. 
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