
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 150/11 i 
119/2014), Vlada Republike je na sjednici održanoj 2015. godine donijela 

ZAKLJUČAK 

1. Prihvaća se Program jednogodišnjeg predsjedanja Republike Hrvatske Jadransko-jonskom 
inicijativom u razdoblju od lipnja 2015. do lipnja 2016. godine, u tekstu koji je Vladi Republike 
Hrvatske dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova aktom, klase: urbroja: od 2015. 
godine. 

2. Za provedbu Programa predsjedanja osigurana su sredstva u državnom proračunu u 
financijskom planu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, glavi 04805, na aktivnosti A776061 -
bilateralni i multilateralni poslovi sa zemljama regije za 2015. u iznosu od 270.000,00 kuna, a u 2016. 
godini osigurati će se 250.000,00 kuna. 

3. Za provedbu Programa predsjedanja zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. 

Klasa: 
Urbroj: 

Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

ZORAN MILANOVIĆ 



P R O G R A M JEDNOGODIŠNJEG 

PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE JADRANSKO-JONSKOM 
INICIJATIVOM 

(lipanj 2015. - lipanj 2016.) 

Republika Hrvatska zbog svoje zemljopisne položenosti i povijesno-kulturnog nasljeđa 
iskazuje prirodni interes za aktivnim sudjelovanjem na Jadranu i jadransko-jonskom bazenu, 
te je za Republiku Hrvatsku Jadransko-jonska inicijativa (JJI) važan instrument jadranske i 
mediteranske politike. Suradnja u JJI usmjerena je intenziviranju međusobnih odnosa u 
funkciji poticaja razvoja među zemljama članicama, a ponajviše procesu razmjene znanja i 
informacija, pripremi infrastrukturnih i drugih razvojno- komercijalnih projekata. 

Aktivnim sudjelovanjem u JJI ulažemo u naše odnose sa zemljama Europske unije (EU), kao i 
zemljama jugoistočne Europe koje nisu članice EU. Jadransko-jonska inicijativa nam nudi 
mogućnost pozicioniranja hrvatskih političkih i gospodarskih interesa u jadransko-jonskom 
bazenu, te istodobno punu institucionalnu uključenost u politiku jadransko-jonske regije. 
Ovime također dajemo hrvatski doprinos snaženju razvoja i napretka zemalja JJI, te makro-

regionalnoj politici Europske unije. 

Budućnost Jadrana je pitanje hrvatskog prioritetnog nacionalnog interesa. Republika Hrvatska 
je spremna na suradnju i promišljanje o zajedničkim interesima na Jadranu, od onih koji se 
odnose na cjelovitu zaštitu okoliša i očuvanja kulturne baštine, do onih koji se odnose na 
gospodarske projekte. Svakako želimo iskazati puni interes i spremnost biti aktivan i pouzdan 
partner u svim oblicima suradnje kojih je Jadransko more i priobalje središnji sadržaj. 

U razdoblju pokretanja nove Strategije EU, dokumentima usvojenim na inauguracijskoj 
konferenciji Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), održanoj u studenom u 
Bruxellesu, određeno je da će Upravnim odborom EUSAIR-a uz Europsku komisiju 
predsjedati država sudionica koja u tekućoj godini predsjeda JJI. 

Preuzimanjem predsjedanja Jadransko-jonskom inicijativom od Bosne i Hercegovine, čiji je 
mandat završio u lipnju 2015.g., Republika Hrvatska, kao predsjedavajuća JJI, postaje prva 
država sudionica EUSAIR koja predsjeda Upravnim odborom zajedno s Europskom 
komisijom. Tim položajem država supredsjedateljica ima mogućnost utjecaja i usmjeravanja 
aktivnosti, putem programa predsjedanja otvara se mogućnost stavljanja akcenta na područja 
od interesa za Republiku Hrvatsku. Organizacijski i ostali zahtjevi koji bi se postavili pred 
hrvatsko predsjedanje omogućili bi dobru praksu u ovakvim projektima, što bi bio dobar ulog 
u pripreme za buduće predsjedanje Republike Hrvatske EU-om. 



Pregled održavanja obaveznih sastanaka JJI 

Predsjedanje započinje održavanjem sastanka nacionalnih koordinatora JJI u listopadu 
2015.g. Na sastanku se predlaže kalendar održavanja sastanaka i obrazlaže sadržajni dio 
predsjedanja (politički prioriteti RH). 

Drugo polugodište 2015.: 

Sastanak Nacionalnih koordinatora JJI u listopadu 

Sastanak Okruglog stola za turizam u studenom 

Saastanak Okruglog stola za malo i srednje poduzetništvo u prosincu 

Prvo polugodište 2016.: 

Sastanak Nacionalnih koordinatora JJI u veljači 

Sastanak Okruglog stola za okoliš i zaštitu od požara i poplava tijekom ožujka 

Sastanak Okruglog stola za promet i pomorstvo tijekom travnja 

Sastanak Nacionalnih koordinatora u svibnju koji prethodi Ministarskom sastanku JJI -

odnosno sastanku Jadransko-jonskog vijeća; održao bi se u sklopu sastanka EUSAIR 
nacionalnih koordinatora. 

Glavna četiri okrugla stola JJI - Okrugli stol za malo i srednje poduzetništvo, Okrugli stol 
za promet i pomorstvo, Okrugli stol za turizam, kulturu i među-sveučilišnu suradnju te 
Okrug/i stol za okoliš i zaštitu od požara - bila bi uključena u tematske sastanke 
upravljačkih vijeća EUSAIR-a da bi se ostvarila sinergija i smanjio broj obaveznih 
sastanaka. Hrvatsko predsjedanje bi etabliralo promjenu Pravilnika o radu okruglih 
stolova JJI kako bi se izbjeglo preklapanje i dupliciranje istovjetnih sadržaja, Stolovima JJI 
bi se dodala makroregionalna dimenzija i postali bi dio tematskih koordinacijskih grupa 
EUSAIR-a. Za članice JJI to znači prilagodbu makro-regionalnoj politici i pozicioniranje u 
novom prostoru suradnje. 

U okviru budućih aktivnosti i suradnje među sudionicama Jadransko-jonske inicijative, 
Republika Hrvatska svojim predsjedanjem predlaže politički dijalog u aspektima: 

• Redefiniranje ciljeva JJI per se 
• Pozicioniranje JJI u novonastalom političkom okviru i prostoru suradnje 

usvajanjem EU Strategije za jadransku i jonsku regiju 
• Usvajanje prijedloga o reorjentaciji Stolova JJI kako bi postali dio tematskih 

koordinacijskih grupa EUSAIR-a čime bi dobili makro-regionalnu dimenziju 



• Suradnja sa drugim inicijativama i organizacijama u geopolitičkom prostoru regije 
• Suradnja s EU/Europskom komisijom 

Organizacijske pripreme 

Organizacijske pripreme uključuju koordinaciju s drugim državnim tijelima i lokalnom 
samoupravom, Europskom komisijom, hrvatskim dionicima te Stalnim tajništvom JJI. Dva su 
dijela priprema: jedan se odnosi na pripreme sadržaja i odgovarajućih dokumenata, a drugi 
dio se odnosi na tehničke pripreme organiziranja i održavanje sastanaka. 

Sastanci se, osim u Zagrebu, mogu održati, ovisno o vrsti, i u nekim drugim hrvatskim 
gradovima. Ministarski sastanak se, u dogovoru s Europskom komisijom, održava u 
Bruxellesu. Također je moguće povezivanje sastanaka s održavanjem drugih skupova, npr. 
poput Croatia Foruma 2016. g. 

Broj sudionika varira ovisno o vrsti sastanka. 

Okvirni troškovi za sastanke 

Za održavanje svih sastanaka JJI sve troškove u potpunosti snosi RH. 
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