
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 
br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____. srpnja 
2016. donijela 

 

ODLUKU 
O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA  

PRIPREMU, ORGANIZACIJU I PROVEDBU CROATIA SUMMITA 
2016. GODINE 

 

I. 

Osniva se Međuresorna radna skupina za pripremu, organizaciju i provedbu Croatia summita 
2016. godine (u daljnjem tekstu: Međuresorna radna skupina), koji će se održati dana 25. i 26. 
kolovoza 2016. godine u Dubrovniku. 

 

II. 

Zadaće Međuresorne radne skupine su: 

- koordiniranje, sustavno praćenje i analiza učinaka svih aktivnosti na pripremi, organizaciji i 
provedbi Croatia summita 2016. godine, 

- u suradnji s tijelima državne uprave i državnim tijelima koordinira sve potrebne radnje oko 
organizacije Croatia Summita; 

- praćenja rada i provedbe te evaluacije Croatia summita. 

 

III. 

Članovi Međuresorne radne skupine su: 

- Joseph Gene Petrić, pomoćnik ministra za gospodarske poslove u Ministarstvu vanjskih i 
europskih poslova, predsjednik Međuresorne radne skupine; 

- mr.sc. Dario Mihelin, savjetnik Predsjednice Republike Hrvatske za vanjsku i europsku 
politiku, član Međuresorne radne skupine; 

- Vito Turšić, savjetnik Predsjednice Republike Hrvatske – Koordinator Inicijative Jadran – 
Baltik – Crno more, član Međuresorne radne skupine; 

- Marko Jurčić, savjetnik Predsjednice Republike Hrvatske za gospodarstvo, član 
Međuresorne radne skupine; 
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- Tina Todtling, šefica Protokola Predsjednice Republike Hrvatske, članica Međuresorne 
radne skupine; 

- Tomislav Pokaz, zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 
član Međuresorne radne skupine; 

- Zvonimir Vnučec, glavni ravnatelj policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, član 
Međuresorne radne skupine; 

- Nikola Brzica, pomoćnik ministra obrane za obrambenu politiku, Ministarstvo obrane 
Republike Hrvatske, član Međuresorne radne skupine; 

- Boris Hajduković, pomoćnik ministra u Ministarstvu gospodarstva, član Međuresorne 
radne skupine; 

- Marija Vučković, pomoćnica ministra u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije, članica Međuresorne radne skupine,  

- Mario Madunić, pomoćnik ministra u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, 
član Međuresorne radne skupine; 
- Želimir Kramarić, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za međunarodne odnose, 
član Međuresorne radne skupine; 

- Zdeslav Perković, tajnik Kabineta ministra u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, 
član Međuresorne radne skupine; 

- Siniša Jurić, pomoćnik ministra strateške i sigurnosne poslove u Ministarstvu vanjskih i 
europskih poslova, član Međuresorne radne skupine;  

- Damir Sabljak, ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i 
europskih poslova, član Međuresorne radne skupine; 

- Dunja Sičaja, šefica Diplomatskog protokola u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, 
članica Međuresorne radne skupine; 

- Vesela Mrđen Korač, načelnica Sektora za europske bilateralne poslove u Ministarstvu 
vanjskih i europskih poslova, članica Međuresorne radne skupine; 

- Nevenka Cujzek, načelnica Sektora za financijsko-materijalne poslove u Ministarstvu 
vanjskih i europskih poslova, članica Međuresorne radne skupine; 

- Ivan Mintas, savjetnik ministra u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, član 
Međuresorne radne skupine.  

 

IV. 

Sastanke Međuresorne radne skupine saziva i vodi predsjednik. U slučaju spriječenosti 
predsjednika sastanke Međuresorne radne skupine saziva i vodi član kojega predsjednik 
ovlasti. 

Međuresorna radna skupina zasjeda prema potrebi, a u pravilu jednom tjedno. 

Međuresorna radna skupina može donositi odluke ako je prisutna natpolovična većina 
njezinih članova. 
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V. 

Zapisnik sa sastanka radne skupine, čiji je prilog popis prisutnih te zajednička stajališta o 
pitanjima o kojima se raspravljalo, dostavlja se svim članovima radne skupine, predsjedniku 
Međuresorne radne skupine. 

 

VI. 

Za Međuresornu radnu skupinu organizacijske i administrativno-tehničke poslove obavlja 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. 

 

VII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa:  

Urbroj:  

Zagreb, ---. srpnja 2016. 

Predsjednik 

Tihomir 
Orešković 

 



O B R A Z L O Ž E N J E  
 

UZ PRIJEDLOG ODLUKE 
O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA  

PRIPREMU, ORGANIZACIJU I PROVEDBU CROATIA SUMMITA 2016. GODINE 

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova svake godine priprema, organizira i provodi Croatia 
summit u Dubrovniku, kao tradicionalnu godišnju vanjskopolitičku konferenciju, a prema 
odgovarajućoj Odluci Vlade RH.  

Croatia summit će biti posvećen najaktualnijim temama te istodobno i prigoda za kvalitetni 
dijalog i raspravu te odgovore o ključnim vanjskopolitičkim temama, međunarodnim 
odnosima i diplomacije kao i globalnim pitanjima koji nas okružuju. 

Ova konferencija predstavlja etabliranu i prepoznatljivu platformu za raspravu najistaknutijih 
političkih čelnika iz Europe, SAD-a i šire, o političkim, sigurnosnim i gospodarskim 
segmentima razvoja jugoistočne Europe, Sredozemlja, te o euroatlantskim integracijama. 
Summit je i prilika za brojne bilateralne sastanke i medijske istupe.  

Zadaće Međuresorne radne skupine su koordiniranje, sustavno praćenje i analiza učinaka svih 
aktivnosti na pripremi, organizaciji i provedbi Croatia summita 2016. godine; u suradnji s 
tijelima državne uprave i državnim tijelima koordinira sve potrebne radnje oko organizacije 
Croatia Summita kao i praćenje rada i provedbe te evaluacije Croatia summita. 

Članovi Radne skupine su pomoćnici ministara različitih ministarstava, dužnosnici iz Ureda 
Predsjednice Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, kao i 
državni službenici tijela državne uprave i državnih tijela.  

Za Međuresornu radnu skupinu organizacijske i administrativno-tehničke poslove obavlja 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. 

Slijedom iznesenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke Vlade 
Republike Hrvatske o osnivanju Radne skupine za pripremu, organizaciju i provedbu Croatia 
summita 2016. godine, koji se planira održati u Dubrovniku dana 25. i 26. kolovoza 2016. 
godine, a prema Prijedlogu Odluke koje se dostavlja u prilogu dopisa.  
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