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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Sabine Glasovao, zastupnice u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Reiner,

molim Vas da temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje 
zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Tihomiru Oreškoviću.

S poštovanjem.

Sabina Glasovae

Prilog: kao u tekstu



SABINA GLASOVAC 
zastupnica u Hrvatskom saboru

Zagreb, 12. svibnja 2016. godine

PREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE TIHOMIR GREŠKOVIĆ

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani Predsjedniče Vlade RH,

poznato Vam je da je američki državni tajnik John Kerry otkazao dogovoreni sastanak s 
hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Mirom Kovačem iako je ministar Kovač s 
hrvatskom delegacijom radi sastanka s državnim tajnikom i otputovao u SAD. Naime, 
ministar Miro Kovač je prema službenom protokolu o kojem je pisao i The Wall Street 
Journal, ali i ostali mediji, 04. svibnja u 17:00 sati po washingtonskom vremenu imao 
“dogovoren” susret s američkim državnim tajnikom Johnom Kerryjem.

Poznato je da se sastanci na tom nivou dogovaraju dugo, pomno i uz primjenu strogih 
protokola. Iako diplomatski običaji nalažu da se, ukoliko u slučaju izvanrednih okolnosti dode 
do odgode ovakvih sastanaka, novi sastanak treba održati najkasnije unutar 48 sati, do novoga 
sastanka nije došlo.

Ovaj dogadaj izazvao je veliki interes medija i hrvatske javnosti te je percipiran diplomatskim 
skandalom bez presedana.

Budući da je teško povjerovati u priopćenja i obrazloženja Ministarstva vanjskih i europskih 
poslova daje do odgode sastanka došlo zbog nemogućnosti usklađivanja termina te daje oko 
cijelog slučaja bilo niz kontradiktornih obrazloženja molim Vas da mi odgovorite na sljedeća 
pitanja:

1. Zbog čega je uistinu došlo do otkazivanja navedenog sastanka i kolika je šteta s tim 
događajem nanesena hrvatskim državnim interesima, hrvatskoj Vladi i našoj 
diplomaciji?

2. Koja je, po Vašem mišljenju, politička korist za Republiku Hrvatsku proizašla iz 
putovanja?

3. Tko je odgovoran zbog ovog velikog diplomatskog propusta?



4. Jeste li svjesni političkih posljedica i poruke Vladi RH koju je poslao SAD?
5. Koliko osoba je činilo izaslanstvo Republike Hrvatske na čelu s ministrom vanjskih i 

europskih poslova, gospodinom Mirom Kovačem, prilikom predmetnog posjeta SAD-
u?

6. Koliki je iznos ukupnog troška službenog putovanja hrvatskog izaslanstva kojim će se 
teretiti državni proračun?

Sabina Glasovae 
zastupnica u Hrvatskom saboru
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Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje Sabine Glasovao, u vezi s vanjskopolitičkim aktivnostima 
ministra vanjskih i europskih poslova i hrvatske diplomacije - odgovor Vlade

Zastupnica u Hrvatskome saboru, Sabina Glasovao, postavila je, sukladno sa 
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13), zastupničko 
pitanje u vezi s vanjskopolitičkim aktivnostima ministra vanjskih i europskih poslova i hrvatske 
diplomacije.

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći
odgovor:

Vezano uz sastanak ministra vanjskih i europskih poslova dr. sc. Mire Kovača 
s državnim tajnikom Sjedinjenih Američkih Država Johnom Kerryjem, Vlada Republike 
Hrvatske ističe kako je posjet ministra vanjskih i europskih poslova, dr. so. Mire Kovača 
Sjedinjenim Američkim Državama dio redovitih diplomatskih aktivnosti koje Republika 
Hrvatska i Sjedinjene Američke Države kontinuirano poduzimaju u cilju daljnje izgradnje 
sveobuhvatnih, partnerskih i strateških odnosa dviju zemalja kroz euroatlantsko savezništvo, 
a koje uključuje konzultacije oko prioritetnih političkih i gospodarskih pitanja.

Ministar vanjskih i europskih poslova dr. sc. Miro Kovač i državni tajnik John 
Kerry održavaju redovite kontakte o bilateralnim i vanjskopolitičkim pitanjima te su se u tom 
kontekstu susreli i na nedavno održanom sastanku ministara vanjskih poslova država članica 
NATO-a u Bruxellesu. U cilju sadržajnog i raznovrsnog unapređenja bilateralnih odnosa s 
jasnim hodogramom budućih aktivnosti, Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države 
planiraju daljnji redoviti dijalog kroz diplomatske susrete na različitim razinama, a kako bi 
se dodatno učvrstilo i nadogradilo savezništvo dviju zemalja, kako kroz bilateralne tako i 
multilateralne aktivnosti.
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Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika dat će 
dr. sc. Miro Kovač, ministar vanjskih i europskih poslova.

PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković
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