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Na temelju odredbe članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 

novine“, broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 

________________ 2018. g., donijela 

 

ODLUKU 

 o utvrđivanju predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije aktivnošću od 

posebnog značaja za Republiku Hrvatsku 

 

I. 

Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (u daljnjem tekstu : Predsjedanje), 

u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, utvrđuje se kao aktivnost od posebnog 

značaja za Republiku Hrvatsku. 

II. 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne 

uprave, koordinira sve aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu Predsjedanja. 

Sva tijela državne uprave dužna su surađivati i, u okviru svoje nadležnosti, pružiti potrebnu 

podršku Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u obavljanju poslova iz  stavka 1. ove 

točke.  

Poslovi vezani za pripremu te provedbu odluka povezanih sa pripremom Predsjedanja imaju 

prioritet u radu svih tijela državne uprave. 

III. 

Tijela državne uprave su nositelji aktivnosti na izmjeni i dopuni propisa iz svojih nadležnosti, 

nužnih za učinkovito obavljanje aktivnosti Predsjedanja, a na inicijativu Ministarstva vanjskih 

i europskih poslova. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“.  
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URBROJ: 
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OBRAZLOŽENJE 

 

Odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za 

provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim 

tijelima Vijeća usvojena je 26. srpnja 2016. godine. Ona je utvrdila nov redoslijed 

predsjedanja država članica Vijećem od 2017. do kraja 2030. godine. Republika Hrvatska će 

ulogu predsjedavajuće preuzeti u prvoj polovici 2020. godine, točnije od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2020. godine. 

RH za sve pripreme za ovaj zahtjevan i opsežan projekt preostaje malo manje od dvije godine, 

zbog čega je potrebno žurno donijeti odluke o nizu strateških te operativno-logističkih 

pitanja. 

Vijeće EU-a je institucija koja predstavlja vlade država članica te je, uz Europski parlament, 

glavno tijelo EU-a koje donosi odluke. Ministri svih država članica ovdje se redovno sastaju 

radi rasprave o zakonodavstvu EU, njegove izmjene i donošenja te koordinacije politika 

država članica. 

Očekuje se da će se za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske održati cca 1400 raznih 

sastanaka u Bruxellesu, na svim razinama, te u Republici Hrvatskoj 1-2 samita šefova država i 

vlada DČ EU, cca 20 sastanaka i konferencija na ministarskoj razini i cca 200 sastanaka na 

tehničkoj razini.  

Nadalje, Predsjedanje Vijećem EU čini iznimnu priliku da se kroz održavanje brojnih 

događanja na europskoj obitelji približi kultura, umjetnost, povijest, znanost, prirodne ljepote, 

kao i općenito nacionalni identitet RH. Također, prilika je to za Hrvatsku, da definirajući svoj 

program i smjer predsjedanja Vijećem Europske unije, doprinese razvoju i nadogradnji 

europskih politika, tako dodatno potvrđujući svoju predanost europskim vrijednostima. 

Slijedom navedenoga, nužno je donijeti odluku o pripremi HR PRES 2020 kojom će se isto 

proglasiti aktivnošću  od posebnog značaja za RH i Vladu RH te stoga zajedničkim projektom 

svih tijela državne uprave. Navedena Odluka činila bi daljnji temelj i okvir još tješnje 

suradnje svih tijela državne uprave, kako u periodu priprema, tako i za vrijeme samog 

predsjedanja Vijećem EU-a. Dodatno, ovom se odlukom utvrđuje kako poslovi vezani za 

pripremu te provedbu odluka povezanih s pripremom Predsjedanja imaju prioritet u radu svih 

tijela državne uprave. 

Ovom Odlukom, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, određuje se koordinatorom svih 

aktivnosti vezanih uz pripremu i provedbu Predsjedanja.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN

