PRIJEDLOG

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
(Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici
održanoj ___________2018. godine donijela

ODLUKU

o osnivanju Radne skupine za pripremu sastanka na vrhu
Kina + 16 država Srednje i Istočne Europe
I.
Ovom Odlukom se osniva Radna skupina za pripremu sastanka na vrhu Kina +
16 država Srednje i Istočne Europe, koji će se održati u Republici Hrvatskoj 2019. godine (u
daljnjem tekstu: Radna skupina).

II.
Zadaće Radne skupine su:
izvršiti sve potrebne radnje za pripremu sastanka na vrhu Kina + 16 država Srednje i
Istočne Europe, koji će se održati u Republici Hrvatskoj 2019. godine.

-

III.
Radnu skupinu iz točke I. ove Odluke čine:
Predsjedatelj:
-

mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike
Hrvatske

Članovi/ice:
-

mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i
nacionalna koordinatorica za sudjelovanje Republike Hrvatske u Inicijativi „Kina+16“
dr. sc. Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i
obrta
Terezija Gras, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova
Frano Matušić, državni tajnik u Ministarstvu turizma
Blanka Jurić Jerbić, ravnateljica Ureda za protokol Vlade Republike Hrvatske
Vice Skračić, pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova
doc. dr. sc. Iva Hraste Sočo, pomoćnica ministrice kulture

-

Marko Lončarević, posebni savjetnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije
Ivo Ivančić, posebni savjetnik za međunarodna pitanja u Ministarstvu zaštite okoliša i
energetike
Emilija Vučinić-Margeta, Diplomatski protokol u Ministarstvu vanjskih i europskih
poslova.

Radna skupina može, po potrebi, u svoj rad uključiti i predstavnike drugih
nadležnih tijela, agencija i institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
organizacija civilnog društva.

IV.
Radna skupina sastaje se prema potrebi, a sastanke saziva predsjedatelj Radne
skupine.

V.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Radnu skupinu obavlja
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

VI.
Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da o donošenju ove
Odluke obavijesti članove Radne skupine iz točke III. ove Odluke.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

______________ 2018.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE
Ovom odlukom se osniva Radna skupina za pripremu sastanka na vrhu Kina + 16 država
Srednje i Istočne Europe, koji će se održati u Republici Hrvatskoj 2019. godine.
Suradnja Kine i 16 država Srednje i Istočne Europe, uspostavljena 2012. u Poljskoj, ima za
cilj jačanje političke, trgovinske i ekonomske suradnje i razmjene Kine s državama inicijative,
a obuhvaća sljedeće države: Bugarsku, Češku, Estoniju, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku,
Poljsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Albaniju, BiH, Crnu Goru, Makedoniju, Srbiju.
Promatrači su Austrija, Bjelarus, EBRD, EEAS, Grčka i Švicarska.
Glavni događaj u okviru suradnje Kine i 16 država Srednje i Istočne Europe na godišnjoj
razini jeste sastanak na vrhu, čiji je domaćin predsjednik vlade države članice u kojoj se
sastanak na vrhu održava.
Na sastanku šefova država i vlada Kine i 16 država Srednje i Istočne Europe, koji se održao 7.
srpnja 2018. godine u Sofiji, Bugarska, predstavnici država članica inicijative Kina+16
podržali su Republiku Hrvatsku kao domaćina sastanka na vrhu Kina+16, 2019. godine, na
čelu s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske.

