
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne 

novine«, br. 150/2011, 119/2014 i 93/2016), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj ______lipnja 2017. donijela 

O D L U K U 

 

o osnivanju Međuresorne radne skupine za  

pripremu, organizaciju i provedbu Dubrovnik Foruma 2017. godine 

I. 

Ovom se Odlukom osniva Međuresorna radna skupina za pripremu, organizaciju i 

provedbu Dubrovnik Foruma 2017. godine (u daljnjem tekstu: Međuresorna radna skupina), 

koji će se održati 1. srpnja 2017. godine u Dubrovniku. 

II. 

Zadaće Međuresorne radne skupine su: 

- koordiniranje, sustavno praćenje i analiza učinaka svih aktivnosti na pripremi, organizaciji i 

provedbi Dubrovnik Foruma 2017. godine, 

- u suradnji s tijelima državne uprave i državnim tijelima koordiniranje svih potrebnih radnji 

oko organizacije Dubrovnik Foruma; 

- praćenje rada i provedbe te evaluacija Dubrovnik Foruma. 

III. 

Članovi Međuresorne radne skupine su: 

- Joseph Gene Petrić, pomoćnik ministra vanjskih i europskih poslova, predsjednik; 

- mr. sc. Dario Mihelin, savjetnik Predsjednice Republike Hrvatske za vanjsku i europsku 

politiku, član; 

- Tena Mišetić, zamjenica predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 

članica; 

- Tamara Krupski, tajnica Kabineta ministra u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, 

članica; 

- Predrag Brkopac, ovlašten za obavljanje poslova pomoćnika glavnog ravnatelja policije, 

Ministarstvo unutarnjih poslova, član; 

- Loreta Bertoša-Kušen, glavna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, članica; 

- Roman Mikulić, pomoćnik ministra obrane, član; 

- Josip Bilaver, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture, član; 

- Marko Vidakušić, posebni savjetnik ministra vanjskih i europskih poslova, član;  

- Darija Jurica Vuković, glavna savjetnica ministrice gospodarstva poduzetništva i obrta, 

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

članica; 

- Nevenka Cujzek, načelnica Sektora za financijsko-materijalne poslove u Ministarstvu 

vanjskih i europskih poslova, članica; 

- Želimir Kramarić, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za međunarodne poslove i 

EU, član; 

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. 

V. 

Zapisnik sa sastanka Međuresorne radne skupine, čiji je prilog popis prisutnih te 

zajednička stajališta o pitanjima o kojima se raspravljalo, dostavlja se predsjedniku 

Međuresorne radne skupine i svim članovima. 

VI. 

Za Međuresornu radnu skupinu organizacijske i administrativno-tehničke poslove 

obavlja Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. 

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da o Odluci izvijesti članove 

Međuresorne radne skupine iz točke III. ove Odluke. 

VII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb, _______ lipnja 2017. 

 

PREDSJEDNIK 

mr. sc. Andrej Plenković 


