
PRIJEDLOG 

Na temelju odredbe članka 24. stavka 1. i 3. 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 uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske 

Vijećem Europske unije 2020 

 

I. 

Ovom Odlukom uspostavlja se struktura za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike 

Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 (u daljnjem tekstu: „Predsjedanje Vijećem EU 

2020“). 

 

II. 

 

Strukturu iz točke I. ove Odluke čine: 

- Upravljačko vijeće za Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU 2020 (u daljnjem 

tekstu: Upravljačko vijeće); 

- Međuresorno koordinacijsko vijeće za Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU 

2020 (u daljnjem tekstu: Međuresorno koordinacijsko vijeće); 

- Tajništvo Upravljačkog vijeća i Međuresornog koordinacijskog vijeća. 

 

III. 

 

Upravljačko vijeće donosi strateške odluke i smjernice za pripremu i provedbu Predsjedanja 

Republike Hrvatske Vijećem EU 2020., u svim aspektima. 

 

  IV. 

 

Stalne članove Upravljačkog vijeća čine: 

-  Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjedavajući Upravljačkim vijećem, 

-  Potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske, 

-  dužnosnik delegiran za predstavljanje Vijeća u Europskom parlamentu  

-  Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, 
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- Tajnik Upravljačkog vijeća, po položaju načelnik Tajništva predsjedanja Republike 

Hrvatske Vijećem EU 2020, ustrojstvene jedinice u Ministarstvu vanjskih i europskih 

poslova. 

 

Prema potrebi, u rad Upravljačkog vijeća mogu se uključiti i čelnici ostalih tijela državne 

uprave. 

 

V. 

 

Dužnosnika delegiranog za predstavljanje Vijeća u Europskom parlamentu iz točke IV. ove 

odluke, imenovat će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom te utvrditi njegove ovlasti 

i zadaće. 

 

VI. 

 

Međuresorno koordinacijsko vijeće donosi operativne odluke, priprema strateške odluke i 

usuglašava aktivnosti za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 

2020. 

One posebice uključuju: 

- Pripremu Odluke o odabiru i pripremi prostora/lokacije za održavanje sastanka za 

vrijeme Predsjedanja; 

- Pripremu odluke o proračunu Predsjedanja; 

- Pripremu Kalendara Predsjedanja; 

- Pripremu Programa Predsjedanja; 

- Pripremu Akcijskog plana za pripremu i provedbu Predsjedanja, kao i Akcijskog plana 

za stručno osposobljavanje i komunikaciju; 

- Ostale aktivnosti potrebne u svrhu Predsjedanja. 

 

Međuresorno koordinacijsko vijeće pripremit će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu 

ove Odluke, te Vladi Republike Hrvatske dostaviti radi donošenja, prijedlog Akcijskog plana 

za pripremu i provedbu Predsjedanja. 

 

VII. 

 

Međuresorno koordinacijsko vijeće čine: 

- državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, predsjedavajući, 
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te članovi 

- Predstojnik Ureda Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 

- državni tajnik u ministarstvu financija, 

- državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova 

- državni tajnik u Ministarstvu obrane, 

- državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, 

-  državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, 

- državni tajnik u Ministarstvu uprave, 

-  državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, 

- državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava 

- državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 

-  državni tajnik u Ministarstvu kulture, 

- državni tajnik u Ministarstvu turizma, 

- državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, 

- državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 

- državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, 

- državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, 

- državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, 

-  državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, 

- državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, 

- državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, 

- Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i/ili zamjenik Stalnog 

predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, 

- Tajnik Međuresornog koordinacijskog vijeća, po položaju čelnik ustrojstvene jedinica 

za Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u Ministarstvu vanjskih i 

europskih poslova. 

 

VIII. 

Tajništvo predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020, kao ustrojstvena jedinica 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova obavlja i poslove Tajništva Upravljačkog vijeća i 

Međuresornog koordinacijskog vijeća 

Tajništvo Upravljačkog vijeća i Međuresornog koordinacijskog vijeća priprema nacrte 

odluka, smjernica i uputa za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem 
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Europske unije 2020., dostavlja pozive za sastanke vijeća, vodi zapisnike sa sastanka vijeća te 

obavlja i druge administrativne poslove za potrebe vijeća. 

 

IX. 

Nadležni ministri odredit će, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, 

državne tajnike iz točke VII. ove Odluke, koji će kao članovi sudjelovati u radu 

Međuresornog koordinacijskog vijeća. 

 

X. 

Sastanci Upravljačkog vijeća održavat će se redovito, a najmanje jednom mjesečno, na poziv 

predsjedavajućeg Upravljačkog vijeća. 

Sastanci Međuresornog koordinacijskog vijeća održavat će se redovito, a najmanje jednom 

mjesečno, na poziv predsjedavajućeg Međuresornog koordinacijskog vijeća. 

 

      XI. 

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

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb,                2018.     

        PREDSJEDNIK 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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OBRAZLOŽENJE 

 

Vlada Republike Hrvatske donijet će Odluku kojom se predsjedanje Republike Hrvatske 

Vijećem Europske unije, u vremenu od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, utvrđuje kao 

aktivnost od posebnog značaja. Ujedno, odlučeno je da će Republika Hrvatska  koristiti model 

tzv. „Bruxelles-based“ predsjedanja. 

Za uspješno funkcioniranje „Bruxelles-based“ predsjedanja ključno je uspostaviti jasan 

koordinacijski sustav i komunikacijske kanale, te precizno definirati raspodjelu zadaća i 

poslova. Nadalje, nužno je osigurati jasnu podjelu posla između organizacijskih jedinica u 

Zagrebu i Bruxellesu, ali i trajnu koordinaciju i suradnju svih nacionalnih institucija i tijela 

uključenih u pripremu i provedbu ovog Akcijskog plana, a kasnije i sâmog predsjedanja 

Vijećem. 

Radi planiranja i provedbe pripremnih aktivnosti te sa svrhom koordinacije istih predlaže se 

koristiti model u kojemu će središnju ulogu, u smislu strateškog planiranja i nadzora 

predsjedanja RH Vijećem, imati dva krovna tijela - Upravljačko vijeće za pripremu 

predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU te Međuresorno koordinacijsko vijeće za 

pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU.   

Upravljačko vijeće za pripremu predsjedanja RH Vijećem EU bit će zaduženo za strateške 

odluke i smjernice procesa pripreme i provedbe predsjedanja te nadzor nad istim. Tijelom će 

predsjedati predsjednik Vlade, a stalni članovi će biti potpredsjednici Vlade Republike 

Hrvatske, dužnosnik delegiran za predstavljanje Vijeća u Europskom parlamentu i stalni 

predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj uniji.  Prema potrebi, u rad Upravljačkog 

vijeća mogu se uključiti i čelnici ostalih tijela državne uprave. Tajnik Upravljačkog vijeća bit 

će načelnik ustrojstvene jedinice za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU 2020 u 

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. 

Međuresorno koordinacijsko vijeće za pripremu predsjedanja RH Vijećem EU donosi 

operativne odluke, priprema strateške odluke i usuglašava aktivnosti za pripremu i provedbu 

Predsjedanja RH Vijećem EU 2020.  Međuresorno koordinacijsko vijeće za predsjedanje RH 

Vijećem EU čine: dužnosnik delegiran za predstavljanje Vijeća u Europskom parlamentu, 

predsjedavajući, a kao članovi predstojnik Ureda Predsjednika Vlade Republike Hrvatske i 

državni tajnici svih ministarstava. Tajnik Međuresornog koordinacijskog vijeća za 

predsjedanje RH Vijećem EU bit će načelnik ustrojstvene jedinice za predsjedanje Republike 

Hrvatske Vijećem EU 2020 u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. 

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.  

Slijedom navedenoga, nužno je donijeti odluku o osnivanju Upravljačkog vijeća, kao i 

Međuresornog koordinacijskog vijeća kojom bi se uspostavio jasan organizacijsko-

komunikacijski model za pripreme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. 

 


