
PRIJEDLOG

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

novine"
održanoj

ZAKLJUČAK

Vlada Republike Hrvatske prihvaća prijedlog da Republika Hrvatska bude zemlja 
partner na 20. međimarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, Bosna i Hercegovina, koji će se 
održati u razdoblju od 4. do 8. travnja 2017. godine.

1.

Zadužuju se Ministarstvo gospodarstva. Ministarstvo poduzetništva i obrta. 
Ministarstvo turizma. Ministarstvo poljoprivrede. Ministarstvo kulture i Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova da u okviru redovne djelatnosti planiraju aktivnosti za provedbu 
ovog Zaključka.

2.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva da o ovom Zaključku obavijesti organizatora 
sajma, trgovačko društvo Mostarski sajam d.o.o., Mostar.
2.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Tihomir Greško vić



OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo Mostarski sajam d.o.o., Mostar, BiH, je uputilo predsjedniku Vlade 
Republike Hrvatske prijedlog da Republika Hrvatska bude zemlja partner na jubilarnom 20. 
međunarodnom sajmu gospodarstva, koji će se održati u Mostaru, od 4. do 8. travnja 2017. 
godine.

Tržište Bosne i Hercegovine je bitno emitivno tržište za Republiku Hrvatsku, a Bosna i 
Hercegovina je značajan trgovinski partner Republici Hrvatskoj.

Mostarski sajam gospodarstva se smatra, po broju izlagača i posjetitelja, jednim od 
najuspješnijih sajamskih priredbi u Bosni i Hercegovini, pa i šire. Na sajmu su zastupljeni 
proizvodi metalske i građevinske industrije, poljoprivredne i prehrambene industrije, 
automobilska industrija, najnovija postignuća u području visokih tehnologija, ali i ponuda 
kulturnih i uslužnih djelatnosti.

Republika Hrvatska je bila zemlja partner na 15. međunarodnom sajmu gospodarstva, 
održanom 2012. godine.

Prihvaćanje prijedloga da Republika Hrvatska bude zemlja partner na 20. međunarodnom 
sajmu gospodarstva u Mostaru, bilo bi korisno s gospodarskog i političkog stajališta.

Kako financijski aspekt sudjelovanja na sajmu u ovom trenutku nije moguće procijeniti, 
predlaže se zadužiti Ministarstvo gospodarstva. Ministarstvo poduzetništva i obrta. 
Ministarstvo turizma. Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 
da aktivnosti za provedbu Zaključka, planiraju u okviru svoje redovne djelatnosti.


