
Godišnjak  
2011.

Republika Hrvatska
Ministarstvo vanjskih poslova  
i europskih integracija 



Godišnjak 2011. | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 2

Uvodna riječ ministrice .............................................................................................................5

Eurointegracijski proces

Završeni pristupni pregovori ......................................................................................................7
Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji .......................................................8
Program preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije............................................9
Prevođenje dokumenata ............................................................................................................10
Koordinacija europske tehničke pomoći ...................................................................................10
Provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ..................................................................10
Ispunjavanje političkih kriterija ................................................................................................11
Europski parlament snažno podržao Hrvatsku ........................................................................12
Zajednički odbori za suradnju s tijelima Europske unije .........................................................13
Zajednička vanjska i sigurnosna politika ..................................................................................13
Unija za Mediteran ................................................................................................................... 14
Obrazovanje o Europskoj uniji i eurointegracijskom procesu u Hrvatskoj...............................15
Zapošljavanje hrvatskih građana u institucijama Europske unije ............................................16
Informiranje o Europskoj uniji i pristupanju Hrvatske Europskoj uniji ..................................16

Države članice Europske unije i ostale europske države

Raznovrsni i bogati odnosi sa susjedima u EU-u .....................................................................19
Bliska suradnja sa svim članicama Europske unije i ostalim europskim državama .................22

Države jugoistočne Europe

Hrvati u susjednim državama važna karika u odnosima s tim državama ................................31
Napredak regije važan za približavanje Europskoj uniji ...........................................................33
Regionalna multilateralna suradnja ..........................................................................................34

Sjedinjene Američke Države i ostale države Sjeverne Amerike

Brojni susreti dužnosnika i posjeti američkih turista ...............................................................36
Mobilnost mladih – temelj za daljnji napredak odnosa s Kanadom .........................................37
Potpisan prvi bilateralni ugovor s Meksikom ...........................................................................37

Ruska Federacija i euroazijski prostor

Gospodarstvo u žarištu suradnje s Ruskom Federacijom .........................................................38

Srednji istok i Afrika

Bliski i Srednji istok – poželjno gospodarsko partnerstvo ........................................................40
Doprinos stabilizaciji Afganistana i regije ................................................................................41
Unapređivanje odnosa s afričkim državama .............................................................................42

Azija i Oceanija

Jača suradnja sa zemljama ASEAN-a ......................................................................................44
Jačanje gospodarske suradnje i prijateljskih odnosa s Japanom, Korejom i Kinom ..................45
Udaljenost nije prepreka razvitku dobrih odnosa .....................................................................46

Srednja i Južna Amerika

Postoji prostor za intenzivnije bilateralne kontakte ..................................................................47

Sadržaj



Godišnjak 2011. | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 3

Sadržaj

Ujedinjeni narodi (UN)

Hrvatska – članica važnih tijela UN-a .....................................................................................48

Sjevernoatlantski savez (NATO)

Sudjelovanje u operacijama NATO-a .......................................................................................50
Razvoj koncepta pametne obrane ...............................................................................................50
Američko-jadranska povelja ..................................................................................................... 51
Ostale aktivnosti ....................................................................................................................... 51

Ljudska prava

U fokusu prava djece, žena i manjina ........................................................................................52
Aktivnosti u okviru međunarodnih organizacija .....................................................................52
Izbjeglice i raseljene osobe ........................................................................................................53
Bogata aktivnost u području obrazovanja, sjećanja i istraživanja o holokaustu ........................53

Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

Zatvaranje Ureda OESS-a u Zagrebu ......................................................................................54
Druge aktivnosti u okviru OESS-a ..........................................................................................54

Vijeće Europe

15. obljetnica članstva Hrvatske u Vijeću Europe ....................................................................55
Sudjelovanje u reformskim procesima ......................................................................................55

Međunarodna razvojna suradnja

Cilj – učvrstiti mir i pomoći razvoj gospodarstva, obrazovanja i zdravlja ................................57

Međunarodna sigurnost

Sudjelovanje u 14 međunarodnih mirovnih misija .......................................................................
Provođenje međunarodnih dokumenata za kontrolu oružja .....................................................58
Razminiranje ............................................................................................................................58

Gospodarska multilaterala ......................................................................................................59

Oblikovanje globalnog tržišta važno i za hrvatsko gospodarstvo .............................................60

Konzularni poslovi

Evakuacija hrvatskih državljana iz Egipta i Libije ................................................................... 61
Izbori za Hrvatski sabor ........................................................................................................... 61
Međunarodna konzularna suradnja .......................................................................................... 61
Redovite konzularne aktivnosti ................................................................................................62
Odluke o novom veleposlanstvu i konzulatima Republike Hrvatske ......................................63
Pomoć hrvatskim manjinama i iseljeništvu ..............................................................................63

Javna diplomacija

Croatia Summit 2011 .................................................................................................................65
Projekt „Ruđer Bošković u službi diplomacije Dubrovačke Republike“ ...................................66
Diplomatske konferencije, seminari i okrugli stolovi ...............................................................66
Predavanja inozemnih dužnosnika hrvatskim diplomatima ....................................................67
Izvješćivanje javnosti ................................................................................................................68
Kulturna promidžba .................................................................................................................68



Godišnjak 2011. | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 4

Sadržaj

Razvoj službe vanjskih poslova

Potpuno izvršenje proračuna ....................................................................................................70
Osposobljavanje zaposlenika ....................................................................................................70
Knjižnica Ministarstva .............................................................................................................71
Ulaganja u razvoj informacijsko-komunikacijskog sustava ......................................................71

Kronologija važnijih vanjskopolitičkih događaja u 2011. godini

Siječanj ......................................................................................................................................73
Veljača ....................................................................................................................................... 74
Ožujak ......................................................................................................................................75
Travanj ......................................................................................................................................77
Svibanj ......................................................................................................................................79
Lipanj .......................................................................................................................................81
Srpanj........................................................................................................................................83
Kolovoz .....................................................................................................................................85
Rujan ........................................................................................................................................85
Listopad  ...................................................................................................................................87
Studeni .....................................................................................................................................88
Prosinac ....................................................................................................................................89

Međunarodni ugovori i akti potpisani u 2011

Države ......................................................................................................................................90
Međunarodne organizacije .......................................................................................................99

Impresum .....................................................................................................................................106



Godišnjak 2011. | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 5

Proslov

Uvodna riječ ministrice

Dragi čitatelji!

Pred vama je sedmi Godišnjak Ministarstva koji pokazuje dvije stvari – da se tradicija informira-
nja javnosti o aktivnostima na području vanjske politike ustalila i, drugo, da su postignuća na tom 
području rezultat višegodišnjega, upornog i predanog rada svih uključenih. Najzornije je to vidljivo 
na području pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Prije više od deset godina postavlje-
ni vanjskopolitički prioriteti su ispunjeni – Hrvatska 
je članica NATO-a, a nakon ratifikacije u svim ze-
mljama članicama 1. srpnja 2013. postat će 28. čla-
nica Europske unije. Pred nama je nova razvojna fa-
za u kojoj će Hrvatska prvi put od neovisnosti imati 
priliku voditi višeciljnu vanjsku politiku.

U našem eurointegracijskom procesu 2011. godi-
na bila je prijelomna. Završili smo pristupne pre-
govore i potpisali Ugovor o pristupanju Republike 
Hrvatske Europskoj uniji. Uspješno smo pripremi-
li referendum na kojem se uvjerljiva većina građana 
izjasnila za pristupanje Europskoj uniji. Počeli smo 
s pripremama za punopravno članstvo i kao država 
pristupnica uključujemo se u sve aktivnosti Europ-
ske unije, iako za sada bez prava odlučivanja. Na taj se način pripremamo za punopravno članstvo te 
kroz podrobno upoznavanje strukture i načina djelovanja Vijeća Europske unije i Europskog vijeća, 
brojnih radnih tijela Europske komisije, Europskog parlamenta, Odbora regija i Socijalno-gospo-
darskog odbora EU-a strukture hrvatskog društva organizacijski i na svaki drugi način priprema-
mo za aktivan život u Europskoj uniji. Naravno, na tom području predstoji još mnogo posla, mno-
go učenja i prilagođavanja kako bismo izvukli najbolje rezultate za cijelo naše društvo i kako bismo 
iz opredjeljenja da se svrstamo uz najrazvijeniji dio svijeta doista svi zajedno profitirali.

Kao članica NATO-a Hrvatska je bila kroz okvir Američko-jadranske povelje i na druge nači-
ne posebno angažirana u pitanjima europske sigurnosti i širenja NATO-a u jugoistočnoj Europi. 
Uključili smo se i u traženje primjerene izlazne strategije NATO-a iz Afganistana te u oblikovanje 
novoga strateškog koncepta i reformu djelovanja Saveza. I u drugim multilateralnim aktivnostima 
Republika Hrvatska nastojala je pridonijeti rješavanju kriza i svjetskom miru, suočavanju s novim 
izazovima i traženju najboljeg načina za globalni održivi razvoj.

U tom kontekstu valja spomenuti šesti Croatia Summit posvećen dovršetku tranzicije u jugoistoč-
noj Europi i jesensko zasjedanje Parlamentarne skupštine OESS-a – oba su skupa održana u Du-
brovniku.

Predstoji nam razvijati postignuća, ali i uvoditi daljnje aktivnosti koje će Republiku Hrvatsku po-
tvrditi kao vrijednu novu članicu Europske unije i pozitivan primjer u regiji. Hrvatska snažno po-
dupire eurointegraciju svih zemalja iz regije te će im naše iskustvo iz pregovaračkog procesa biti 
na raspolaganju. Proces pristupanja Europskoj uniji za nas je zapravo bio proces izgradnje države. 
Znanje i iskustvo institucionalnih reformi koje smo u pregovorima s EU-om stekli vrijedno je i ko-
risno za sve zemlje iz regije s perspektivom članstva u EU-u, ali i šire, za sva postkonfliktna druš-
tva i društva u tranziciji, posebno na južnom Mediteranu. Prenoseći to iskustvo, Hrvatska će bi-
ti važan faktor stabilnosti u regiji, a može dati i znatan doprinos zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj 
politici EU-a.

U okviru bilateralnih odnosa u stotinjak održanih sastanaka na najvišoj razini Republika Hrvat-
ska promovirala se kao vjerodostojan partner u političkoj suradnji, ali i kao potencijalni gospodar-
ski partner. Uz redovite kontakte s državama Europske unije, susjednim državama i državama iz 
šire regije, ostvareni su i susreti s najvažnijim svjetskim državnicima, o čemu se detaljno izvješću-
je na stranicama ovoga Godišnjaka.

Vesna Pusić, ministrica vanjskih i europskih poslova
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Proslov

O svemu prethodno navedenome može se čitati u ovome Godišnjaku koji svjedoči o mnogobroj-
nim ostvarenim zadaćama i aktivnostima ljudi u sustavu cijele službe vanjskih poslova, ali i opće-
nito o provedbi hrvatske vanjske politike.
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Europske integracije

Eurointegracijski proces

Republika Hrvatska 30. lipnja 2011. godine, nakon pet godina i osam mjeseci, za-
vršila je pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Završetak pregovora simbolično se 
poklopio s obilježavanjem 20. obljetnice proglašenja suverenosti i samostalnosti Re-
publike Hrvatske. Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji po 
svojem su obujmu, težini, metodologiji i uvjetima u kojima su se odvijali sigurno bi-
li jedni od najsloženijih u povijesti proširenja Europske unije pa time i njihov uspje-
šan dovršetak predstavlja još veći uspjeh Vlade Republike Hrvatske i njezina prego-
varačkog tima, ali i cjelokupnoga hrvatskog društva. Da je riječ o iznimnom uspje-
hu, ocijenile su i države članice Europske unije te Europska komisija. Republika Hr-
vatska ispunila je sve kriterije i postigla visok stupanj usklađenosti nacionalnog zako-
nodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, a višegodišnji kontinuitet, održi-
vost i nepovratnost reformskih procesa u Republici Hrvatskoj ulog su u buduće učin-
kovito funkcioniranje Republike Hrvatske kao punopravne članice Europske unije.

Završeni pristupni pregovori

U prvoj polovici godine Europskom unijom predsjedala je Mađarska, a u drugom polugodištu Polj-
ska. Tijekom predsjedanja obje države djelatno su podržavale hrvatski integracijski proces. Na za-
dnjoj sjednici Međuvladine konferencije o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji održa-
noj u Bruxellesu 30. lipnja utvrđeno je te nakon toga i objavljeno da su pregovori o pristupanju Re-
publike Hrvatske Europskoj uniji završeni. Hrvatska je tako posljednjeg dana mađarskog Predsjed-
ništva zatvorila četiri preostala poglavlja te time za-
vršila pristupne pregovore. Tada je odlučeno i da æe 
Republika Hrvatska, nakon ratifikacije Ugovora o 
pristupanju, postati 28. članicom Europske unije 1. 
srpnja 2013. godine.

U 2011. godini održane su tri sjednice Međuvladine 
konferencije o pristupanju Republike Hrvatske Eu-
ropskoj uniji, dvije na ministarskoj i jedna na zamje-
ničkoj razini. Na konferenciji 30. lipnja otvoreni su i 
privremeno zatvoreni pregovori u zadnjem poglavlju 
„35. Ostala pitanja“. Na istom zasjedanju zatvorena 
su i poglavlja „8. Tržišno natjecanje“, „23. Pravosu-
đe i temeljna prava“ te „33. Financijske i proračunske 
odredbe“. Na konferenciji održanoj 19. travnja pri-
vremeno su zatvoreni pregovori u poglavljima „11. 
Poljoprivreda i ruralni razvitak“ i „22. Regionalna 
politika i koordinacija strukturnih instrumenata“, a 
na onoj održanoj 6. lipnja poglavlje „13. Ribarstvo“.

U istom se razdoblju intenzivno provodilo ispunja-
vanje preostalih mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Europskoj uniji dostavljeni su doku-
menti o ispunjavanju mjerila za zatvaranje pet poglavlja „8. Tržišno natjecanje“, „11. Poljoprivreda 
i ruralni razvitak“, „13. Ribarstvo“, „23. Pravosuđe i temeljna prava“ i „33. Financijske i proračun-
ske odredbe“. Nastavljeno je i ispunjavanje svih drugih obveza Republike Hrvatske u ostalim, pri-
vremeno zatvorenim poglavljima.

O završenim pregovorima Republike Hrvatske i Europ-
ske unije javnost su izvijestili ministar Gordan Jandro
ković, mađarski ministar vanjskih poslova János Mar
tonyi i povjerenik Europske komisije za proširenje i eu-
ropsku politiku susjedstva Štefan Füle.
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Europske integracije

Hrvatska je u veljači i srpnju Europsku komisiju izvješćivala (u obliku tzv. monitoring obrazaca) o 
napretku u ispunjavanju obveza u privremeno zatvorenim poglavljima. U svibnju i rujnu izrađeni su 
i zatim Europskoj komisiji dostavljeni dokumenti o samoocjeni napretka Republike Hrvatske u is-
punjavanju provedbe kriterija za članstvo u Europskoj uniji kao doprinos izradi Izvješća o napret-
ku Republike Hrvatske u 2011. godini. Redovito Izvješće Europske komisije o napretku Republike 
Hrvatske za 2011. godinu objavljeno je 12. listopada i u njemu je Europska komisija istaknula sve-
ukupan dobar napredak, posebice u poglavljima „8. Tržišno natjecanje“, „23. Pravosuđe i temeljna 
prava“ i „24. Pravda, sloboda i sigurnost“. Istoga dana Europska komisija objavila je i pozitivno mi-
šljenje o hrvatskom zahtjevu za članstvo u Uniji.

U drugoj polovici godine, tijekom poljskog predsjedanja Europskom unijom, intenzivno se radilo 
na dovršetku teksta Ugovora o pristupanju, kao i na njegovoj jezičnoj i pravnoj redakturi te prijevo-
du na sve službene jezike Unije, uključujući i hrvatski.

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

U pripremi nacrta teksta Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji praćena je di-
namika zatvaranja preostalih pregovaračkih poglavlja, odnosno ugovorne odredbe pripremale su se 
sukcesivno na temelju rezultata pregovora, a posao se bitno ubrzao nakon formalnog završetka pri-
stupnih pregovora u lipnju, zahvaljujući snažnoj potpori poljskog Predsjedništva Europske unije. 
Najprije je usuglašen nacrt teksta Ugovora o pristupanju na engleskom jeziku, koji je predstavljen 
i odobren na sastanku Odbora stalnih predstavnika Europske unije (COREPER) 14. rujna. Na-
kon toga, tekst Ugovora proslijeđen je u daljnju proceduru pripreme za potpisivanje u okviru Eu-
ropske unije, odnosno na prevođenje na 23 službena jezika Europske unije i na hrvatski jezik. Isto-
dobno odvijao se i postupak njegove pravne i jezič-
ne redakture.

Europska komisija je, u skladu s člankom 49. Ugo-
vora o Europskoj uniji, 12. listopada usvojila i obja-
vila konačno pozitivo mišljenje o zahtjevu Republike 
Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji. I Republi-
ka Hrvatska inicirala je unutarnje postupke potrebne 
za sklapanje Ugovora o pristupanju tako da je Vlada 
Republike Hrvatske 6. listopada donijela Odluku o 
pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o pristu-
panju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Izvješće o vođenim pregovorima i sklapanju Ugovo-
ra o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je 27. listopa-
da. U njemu su sadržani pregled i kronologija odnosa 
Republike Hrvatske i Europske unije, tijek te rezul-
tati pregovora po svim pregovaračkim poglavljima.

Nakon završetka pravno-jezične redakture teksto-
va Ugovora o pristupanju na jezicima izvornika i na 
hrvatskom jeziku Vlada Republike Hrvatske 1. pro-
sinca primila je na znanje u tom postupku utvrđene konačne tekstove Ugovora i Završnog akta Me-
đuvladine konferencije između država članica Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju 
Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Istog je dana Europski parlament na plenarnoj sjednici dao suglasnost za pristupanje Republi-
ke Hrvatske Europskoj uniji, a Vijeće Europske unije 5. prosinca 2011. godine donijelo je odlu-
ku o prihvaćanju hrvatskog zahtjeva za članstvo i primanju Republike Hrvatske u članstvo Europ-
ske unije.

Ugovor između Kraljevine Belgije, Republike 
Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Dan-
ske, Savezne Republike Njemačke, Republi-
ke Estonije, Irske, Helenske Republike, Kra-
ljevine Španjolske, Francuske Republike, Tali-
janske Republike, Republike Cipra, Republike 
Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva 
Luksemburga, Republike Mađarske, Republi-
ke Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike 
Austrije, Republike Poljske, Portugalske Re-
publike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slo-
vačke Republike, Republike Finske, Kraljevine 
Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Brita-
nije i Sjeverne Irske (države članice Europske 
unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Re-
publike Hrvatske Europskoj uniji potpisali su, 
u ime Republike Hrvatske, predsjednik Ivo Jo-
sipović i predsjednica Vlade Jadranka Kosor 
te čelnici svih navedenih država.
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Europske integracije

Ugovor o pristupanju i Završni akt u ime Republike 
Hrvatske potpisali su na posebnoj svečanosti u Bru-
xellesu 9. prosinca predsjednik Republike Hrvatske 
Ivo Josipović i predsjednica Vlade Jadranka Ko-
sor te čelnici svih 27 država članica Europske uni-
je. Potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republika 
Hrvatska promijenila je svoj status iz zemlje kandi-
datkinje za članstvo u zemlju pristupnicu te je po-
stala aktivni promatrač u radu Vijeća Europske uni-
je i njegovih pripremnih tijela.

Novostečeni status Republike Hrvatske, a to je sta-
tus države pristupnice Europskoj uniji, zahtijeva po-
jačane napore u nacionalnoj koordinaciji europskih 
poslova, pa je Ministarstvo u drugoj polovici 2011. 
godine počelo s intenzivnim organizacijskim, teh-
ničkim i drugim prilagodbama, potrebnim za stva-
ranje učinkovitog sustava buduće koordinacije eu-
ropskih poslova na nacionalnoj razini.

Najprije je u rujnu počela izrada programskog rješenja za nadogradnju postojećega informacijsko-
komunikacijskog sustava Ministarstva kako bi se omogućilo zaprimanje dokumenata iz Europske 
unije i njihova daljnja distribucija mjerodavnim tijelima državne uprave i na taj način provela učin-
kovita nacionalna koordinacija europskih poslova kroz informatički sustav. U listopadu je Republi-
ka Hrvatska putem elektroničke pošte počela primati prve dokumente Vijeća Europske unije. Ka-
snije je taj način dostave dokumenata zamijenjen upućivanjem dokumenata kroz nadograđeni in-
formatički sustav.

Program preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije

Republika Hrvatska u procesu pristupanja Europskoj uniji ispunila je glavninu obveza koje se od-
nose na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Međutim, 
pravna stečevina Europske unije stalno se razvija pa će Hrvatska i kao članica biti u obvezi uskla-
đivanja nacionalnih propisa s pravnom stečevinom Europske unije.

Zbog toga je Ministarstvo u suradnji s drugim tijelima državne uprave koordiniralo izradu Pro-
grama Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 
2011. godinu koji je donesen na sjednici Vlade 17. prosinca 2010. godine. Riječ je o dokumentu či-
joj se izradi pristupilo radi pripreme za funkcioniranje Republike Hrvatske u uvjetima punoprav-
nog članstva u Europskoj uniji. Programom se predviđa usvajanje nove pravne stečevine Europske 
unije kao što to čine i druge države članice. Vlada Republike Hrvatske na osnovi navedenog Pro-
grama pripremila je i Hrvatskom saboru uputila Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hr-
vatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu, koji je Sabor potvrdio 11. veljače. U 
skladu s tim Programom u 2011. godini je doneseno ili izmijenjeno 38 zakona i 163 podzakonska 
akta te usvojeno 37 provedbenih mjera.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaduženo je za praćenje provedbe Programa Vlade Re-
publike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, a stanje provedbe za-
kona i podzakonskih akata razmatra se tjedno u sklopu prve točke dnevnog reda svih radnih tije-
la Vlade Republike Hrvatske.

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj 
uniji potpisan je na posebnoj svečanosti u Bruxelle-
su 9. prosinca. Najprije su ga potpisali predsjednik 
Repub like Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica Vlade 
Jadranka Kosor, a zatim i visoki predstavnici svih dva-
deset i sedam država članica.
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Prevođenje dokumenata

Stvaranje vjerodostojne hrvatske inačice zakonodavstva Europske unije nije samo prevođenje na 
hrvatski jezik ugovora, uredbi, direktiva, odluka ili preporuka koji predstavljaju pravne propise Eu-
ropske unije. U proces se uključuje i jezična, stručna i pravna redaktura prevedenog teksta kako bi 
se osigurala pravna sigurnost i učinkovitost. Međutim, valja istaknuti da u Hrvatskoj nastaju samo 
radne verzije, a službe Europske unije stvaraju službene dokumente koji se objavljuju u Službenom 
listu Europske unije na dan stupanja države u članstvo.

Broj stranica Službenog lista koje treba prevesti i na njima provesti sve ili neke od redaktura izno-
si više od 140.000 stranica. Kako je prevedena većina pravne stečevine s prioritetne liste Europske 
unije na hrvatski jezik, posebna pozornost posvećuje se redakturama i ujednačavanju terminologi-
je. Sredinom 2011. uspostavljena je, Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, i suradnja s tijelima 
državne uprave na poslovima terminološkog usklađivanja i stručne redakture prijevoda pravne ste-
čevine EU-a na hrvatski jezik.

U 2011. prevedeni su na hrvatski jezik i redigirani svi osnivački ugovori Europske unije i ugovori 
o pristupanju drugih država članica, odnosno primarno zakonodavstvo pravne stečevine EU-a. U 
suradnji s pravnicima jezikoznancima iz Vijeća EU-a obavljene su sve potrebne završne redakture 
na oko 8900 stranica prijevoda primarnoga zakonodavstva pravne stečevine i ta je hrvatska inačica 
priložena Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Samostalna služba za prevođenje iz područja europskih integracija nastavila je s radom središnje je-
dinice za obavljanje poslova prevođenja i koordinacije prevođenja hrvatskih pravnih propisa, doku-
menata relevantnih za pregovore te drugih dokumenata za potrebe suradnje s institucijama Europ-
ske unije. Za potrebe pregovaračkog procesa na engleski jezik je u 2011. prevedeno oko 9000 stra-
nica hrvatskih propisa, pregovaračkih stajališta, mjerila, akcijskih planova, strategija, a oko 3000 
stranica poslano je na lekturu izvornim govornicima.

Od 2008. godine radne verzije prijevoda hrvatskih pravnih propisa na engleski jezik objavljuju se na 
internetskoj stranici Ministarstva (http://www.mvpei.hr/zakoni/). Trenutačno se na stranici nala-
zi više od sedam stotina prevedenih zakonskih i podzakonskih akata.

Koordinacija europske tehničke pomoći

Ministarstvo je i u 2011. bilo nacionalni koordinator provedbe Instrumenta tehničke pomoći EK 
– TAIEX. Tijekom godine na osnovi utvrđenih prioriteta i prema obvezama iz usklađivanja zako-
nodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije uspješno su se provodila tri mo-
dela kratkoročne tehničke pomoći EK – TAIEX (ekspertna misija, studijsko putovanje, radionica). 
Korisnici TAIEX-a u Republici Hrvatskoj (tijela državne uprave Republike Hrvatske, regulatorne 
agencije, nevladine udruge, Hrvatska gospodarska komora i druge institucije) u protekloj su godi-
ni sudjelovali i na međunarodnim radionicama TAIEX-a. Ministarstvo vanjskih i europskih poslo-
va kao nacionalni koordinator za TAIEX sudjeluje na sastancima TAIEX-ovih koordinatora drža-
va članica i država korisnica TAIEX-a u cilju rezimiranja rezultata postojeće suradnje i definiranja 
najkorisnijih oblika suradnje u budućnosti. Republika Hrvatska imat će pravo koristiti se TAIEX-
ovim modelom tehničke pomoći i godinu dana od pristupanja u punopravno članstvo EU-a.

Provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Republika Hrvatska u okviru predviđenih mehanizama nastavila je provoditi Sporazum o stabili-
zaciji i pridruživanju. Na sastancima tijela osnovanih Sporazumom (Vijeća, Odbora i pododbo-
ra) razmijenjena su stajališta o postignućima Republike Hrvatske u ispunjavanju svih obveza pre-
uzetih u okviru pristupnih pregovora i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Europski partne-
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ri upo znati su s aktivnostima koje Republika Hrvatska poduzima radi ispunjavanja političkih, eko-
nomskih i kriterija vezanih uz usklađivanje s pravnom stečevinom te obveza koje proizlaze iz pove-
zanih procesa pristupnih pregovora i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Na sastancima Vijeća, Odbora i pododbora osnovanih na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pri-
druživanju razmjenjivana su stajališta o postignućima Republike Hrvatske u ispunjavanju preuze-
tih obveza u okviru Sporazuma te pristupnih pregovora. Europska unija prepoznala je napredak 
koji je Hrvatska ostvarila u 2010. godini, što je i naznačeno u godišnjem Izvješću Europske komi-
sije o napretku RH.

Ispunjavanje političkih kriterija

I u 2011. Republika Hrvatska nastavila je s ispunjavanjem zadanih političkih kriterija. Nastavila se 
reforma pravosuđa. Sustavno se provodila Strategija reforme pravosuđa 2011. – 2015. i revidira-
ni akcijski plan za 2011. Izmjenama Ustava te relevantnoga zakonodavnog okvira uvedeni su tran-
sparentni i objektivni kriteriji za imenovanje i na-
predovanje sudaca i državnih odvjetnika. Unapri-
jeđen je sustav stegovne odgovornosti i sustav vo-
đenja imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika 
te sustav obrazovanja pravosudnih dužnosnika kroz 
Državnu školu za pravosudne dužnosnike. Izmije-
njen je sustav ovrhe, poboljšani su mnogi procesni 
zakoni i reformiran je sustav upravnog sudovanja ra-
di daljnjeg smanjenja broja predmeta. U cilju učin-
kovitijeg rada pravosudnog sustava pokrenut je niz 
projekata informatizacije. U gotovo sve sudove uve-
den je „Jedinstveni informacijski sustav za upravlja-
nje sudskim predmetima“ kojim se dodjela spisa su-
cima provodi nasumičnim računalnim odabirom. 
Radi omogućavanja pristupa pravosuđu građanima 
bez obzira na njihovo imovno stanje, uveden je mo-
deran i učinkovit sustav besplatne pravne pomoći 
koji se redovito vrednuje i prilagođava.

U skladu s principom nulte tolerancije i u 2011. na-
stavljena je borba protiv korupcije na svim razi-
nama. Sveobuhvatne reformske aktivnosti i dobra 
koordinacija mjerodavnih institucija rezultirale su 
ubrzanim procesuiranjem većeg broja antikorupcij-
skih kaznenih postupaka, uključujući i slučajeve ko-
rupcije na visokoj razini. Posebna pozornost posve-
ćena je provedbi zakonodavstva u području financi-
ranja političkih stranaka i izborne promidžbe, sukoba interesa, prava na pristup informacijama te 
u postupcima javne nabave. U području suzbijanja organiziranog kriminala nastavljena je dobra 
suradnja sa zem ljama regije.

Republika Hrvatska nastavila je i punu suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Ju-
goslaviju ispunjavajući zahtjeve za pomoć primljene od tužitelja i raspravnih vijeća tog Suda. U 
procesuiranju ratnih zločina Hrvatska se čvrsto pridržavala relevantnih europskih i međunarod-
nih normi. Osigurana su nepristrana i profesionalna suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovi-
ma te su revidirani slučajevi u kojima je presuda donesena u odsutnosti optuženika. Nastavila se i 
pravosudna suradnja u regiji, posebno s tužiteljstvom Republike Srbije.

Sustavno se provodila i reforma državne uprave, razvijali su se ljudski potencijali i provodila struč-
na edukacija državnih službenika na svim razinama. Osobita pozornost bila je posvećena transpa-
rentnosti i integritetu u državnoj službi, privlačenju i zadržavanju dostatnog broja službenika te ra-

U auli Ministarstva okupljenim novinarima predstav-
ljena je brošura pod naslovom „Što donosi članstvo 
u Europskoj uniji – pregled pregovaračkih poglavlja“. 
Brošuru su predstavili državni tajnik za europske inte-
gracije Andrej Plenković i ravnatelji Dubravka Vlašić 
Pleše i Zvonimir Frka Petešić.
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zvoju njihovih sposobnosti. Nastavljena je provedba reforme državne uprave radi jačanja kapacite-
ta i učinkovitosti koordinacijske strukture Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave te pobolj-
šanja provedbe sustava etike i integriteta u javnoj upravi. Usvojen je Zakon o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o zaštiti osobnih podataka, čime se zakonodavstvo Republike Hrvatske na području 
zaštite osobnih podataka u potpunosti uskladilo s pravnom stečevinom Europske unije. Donese-
na je i Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave radi postizanja veæe racio-
nalnosti, funkcionalnosti i fleksibilnosti unutarnje organiziranosti tijela državne uprave. Nastavljen 
je unos podataka o zaposlenima u Registar zaposlenih u javnom sektoru. Vlada Republike Hrvat-
ske prihvatila je Uredbu o uvjetima i načinu izbora osoba za stručno osposobljavanje bez zasniva-
nja radnog odnosa, Uredbu o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika te je nastav-
ljeno usklađivanje posebnih zakona s novim Zakonom o opæem upravnom postupku. U izobrazbi 
državnih službenika aktivno su djelovale Služba za izobrazbu državnih službenika, Akademija za 
lokalnu demokraciju i Državna škola za javnu upravu.

Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda ostaje u središtu pozornosti. Republika Hrvatska kon-
tinuirano radi na poboljšanju pravnog okvira za sprečavanje i suzbijanje diskriminacije, kao i na 
učinkovitijoj provedbi postojećih zakonskih odredaba. Kažnjavaju se svi oblici diskriminacije i šti-
te osjetljive skupine (djeca, žene, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih i vjerskih manjina, 
spolnih i rodnih manjina, građani čija se prava krše na temelju rase, dobi, političke opredijeljenosti, 
financijskoga ili obrazovnog statusa).

Posebna se pozornost pridaje zapošljavanju i jačanju zastupljenosti nacionalnih manjina na držav-
noj, lokalnoj i regionalnoj razini. Usvojen je Zakon o registru vijeæa, koordinacije vijeæa i pred-
stavnika nacionalnih manjina te dugoročni Plan prijama pripadnika nacionalnih manjina u držav-
nu upravu za 2011. – 2014. Kontinuirano se radi na integraciji Roma te su postignuti uočljivi rezul-
tati na području obrazovanja, zdravstva i legalizacije romskih naselja. Prihvaæen je prijedlog Akcij-
skog plana Desetljeæa za Rome za razdoblje 2011. – 2012. i mjera u području obrazovanja, zdrav-
stva, zapošljavanja i stanovanja. Pokrenute su i pripreme za hrvatsko predsjedanje Desetljeæem za 
uključivanje Roma 2005. – 2015. te izrada novoga Nacionalnog programa za Rome usklađenog s 
preporukama Europske unije za nacionalne strategije Roma do 2020. godine.

Republika Hrvatska nastavila je i s aktivnostima vezanim uz povratak izbjeglica te su u potpuno-
sti ispunjene obveze iz Akcijskog plana za ubrzanu provedbu Programa stambenog zbrinjavanja na 
područjima posebne državne skrbi i izvan njih za izbjeglice – bivše nositelje stanarskog prava ko-
ji se žele vratiti u Republiku Hrvatsku za 2007., 2008. i 2009. godinu. Početkom 2011. napravljen 
je održivi plan za zbrinjavanju podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koji nisu obuhvaćeni 
Akcijskim planom. Hrvatska je nastavila aktivno sudjelovati u regionalnom procesu s ciljem traj-
nog rješenja izbjegličkog pitanja. U Beogradu je 7. studenog održana ministarska konferencija na 
kojoj su ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije potpisali Za-
jedničku ministarsku deklaraciju o završetku raseljenja i pronalaženju održivih rješenja za izbjegli-
ce i interno raseljene osobe.

Republika Hrvatska i dalje je privržena suradnji u regiji kao ključnom instrumentu stabilnosti i 
napretka svih država u okruženju. Sudjelujući u različitim oblicima regionalne suradnje, djelovalo 
se na jačanju demokratskih procesa, gospodarskom razvoju i prihvaćanju euroatlantskih standarda 
u svim zemljama regije kao zajedničke dobrobiti.

Europski parlament snažno podržao Hrvatsku

Europski parlament nastavio je pružati snažnu potporu Republici Hrvatskoj na njezinu putu pre-
ma punopravnom članstvu u Europskoj uniji. U 2011. godini održana su dva sastanka Zajedničko-
ga parlamentarnog odbora koji čine zastupnici Hrvatskog sabora i Europskog parlamenta. Prvi se 
sastanak održao u svibnju u Dubrovniku, a drugi u listopadu u Bruxellesu.

Europski parlament usvojio je 16. veljače Rezoluciju o Izvješću o napretku Republike Hrvatske u 
kojoj je potvrdio čvrstu potporu pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i pozdravio bitan 
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napredak Hrvatske u ispunjavanju kriterija na svim područjima kao i na preuzimanju obveza ko-
je proizlaze iz članstva. Na mini plenarnoj sjednici 1. prosinca 2011. u Bruxellesu Europski parla-
ment dao je suglasnost (consent) na članstvo Hrvatske u Europskoj uniji.

Zajednički odbori za suradnju s tijelima Europske unije

Osnivanjem Zajedničkoga savjetodavnog odbo-
ra Republike Hrvatske – Odbora regija Europ-
ske unije kao višeg oblika institucionalne suradnje 
u kojem sudjeluje jednak broj hrvatskih i europskih 
predstavnika učvršćena je suradnja Odbora regija i 
hrvatskih partnera te su ubrzane pripreme hrvatskih 
lokalnih i regionalnih vlasti za punopravno članstvo 
u Europskoj uniji. U Zajedničkom savjetodavnom 
odboru sudjelovalo je ukupno jedanaest predstavni-
ka hrvatskih gradova, općina i županija te jedanaest 
članova Odbora regija, a sastanci su se odvijali pod 
supredsjedanjem Linde Gillham, vijećnice Okruga 
Runnymede, i Nikole Dobroslavića, dubrovačko-
neretvanskog župana. Ukupno su održana četiri sa-
stanka – dva u Bruxellesu i dva u Hrvatskoj, u Du-
brovniku i Vukovaru.

U travnju je Hrvatsku posjetila i predsjednica Od-
bora regija Mercedes Bresso. U Zagrebu je održala sastanak s dužnosnicima udruženja lokalnih i 
regionalnih vlasti na kojem se razgovaralo o budućoj delegaciji promatrača u Odboru regija, surad-
nji Hrvatske i Odbora regija te važnosti decentralizacije i jačanja administrativnih kapaciteta u gra-
dovima, općinama i županijama. Nakon Zagreba posjetila je Vukovar, gdje je sudjelovala na Vuko-
varskoj dunavskoj konferenciji.

U 2011. godini održana su dva sastanka Zajedničkoga savjetodavnog odbora Republike Hrvat-
ske i Europskoga gospodarsko-socijalnog odbora. Glavni naglasci bili su stanje pristupnih pre-
govora, ruralni razvoj, komunikacija o Europskoj uniji, socijalni dijalog te reforma mirovinskog su-
stava u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Zajednička vanjska i sigurnosna politika

Republika Hrvatska redovito se konzultirala o pi-
tanjima aktualne međunarodne agende s državama 
članicama EU-a i to u Bruxellesu, gdje od 2010. dje-
luje Europska služba za vanjsko djelovanje, ali i u 
okvirima djelovanja u drugim međunarodnim orga-
nizacijama. Hrvatska se također redovito priključi-
vala stajalištima Europske unije u rješavanju kriznih 
situacija u svijetu, pri uvođenju sankcija i kod dono-
šenja drugih odluka u UN-u i drugim međunarod-
nim organizacijama. Radi uključivanja u zajedničku 
vanjsku i sigurnosnu politiku, hrvatski diplomatski 
predstavnici nastavili su i produbili politički dijalog 
s Europskom unijom kroz već uobličene mehanizme 
suradnje te na novim razinama. Nakon potpisivanja 
Ugovora o pristupanju u prosincu 2011. godine Re-
publici Hrvatskoj omogućeno je sudjelovanje u naj-

Predsjednica Odbora regija Mercedes Bresso sastala 
se u travnju s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor.

Na poziv poljskog ministra vanjskih poslova Rado
slawa Sikorskog, ministar Gordan Jandroković sudje-
lovao je na neformalnom sastanku ministara vanjskih 
poslova Europske unije u formatu Gymnich.
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većem dijelu radnih skupina Vijeća EU-a koje se bave vanjskom, sigurnosnom i obrambenom po-
litikom te na sastancima Političko-sigurnosnog odbora i radnih tijela pridruženih Europskoj služ-
bi za vanjsko djelovanje.

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova 
država članica u tzv. Gymnich formatu: u ožujku u mađarskom mjestu Gödöllöu i u rujnu u polj-
skom ljetovalištu Sopotu kraj Gdanjska. Također je vodio hrvatsko izaslanstvo na sedmom zasje-
danju Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (u Bruxellesu 19. 
travnja), dok su europsku stranu predstavljali mađarski ministar vanjskih poslova János Martonyi 
kao predstavnik države predsjedateljice EU-om i povjerenik Europske komisije za proširenje i eu-
ropsku politiku susjedstva Štefan Füle. Osim o međusobnim odnosima, razgovaralo se i o situaci-
ji u regiji te o drugim pitanjima od zajedničkog interesa.

U okviru neformalnih konzultacija ministara i državnih tajnika za europske poslove država članica 
EU-a u Budimpešti 13. siječnja u dijelu konzultacija s predstavnicima država kandidatkinja sudje-
lovao je državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković. U prosincu je Hrvatska prvi put 
sudjelovala na sastanku Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu.

Hrvatska je redovito sudjelovala i na neformalnim sastancima ministara obrane Europske unije te 
na sastancima ministara obrane država kandidatkinja i članica NATO-a koje nisu članice EU-a s 
visokom predstavnicom za vanjsku politiku EU-a i potpredsjednicom Europske komisije. Hrvatska 
je također sudjelovala i na sastancima proširenoga Vojnoga odbora EU-a (EUMC) te na sastanci-
ma Političko-sigurnosnog odbora na kojima se raspravljalo o misijama i operacijama u kojima Hr-
vatska sudjeluje.

Hrvatska se aktivno uključila i u sigurnosne i obrambene aktivnosti Europske unije. Hrvatski po-
licijski i pravosudni djelatnici sudjeluju u misijama Zajedničke sigurnosne i obrambene politike u 
Afganistanu (EUPOL Afghanistan) s dva policijska službenika i na Kosovu (EULEX Kosovo) s 
tri policijska službenika. S namjerom jačanja operativnih kapaciteta Europske unije na Kosovu hr-
vatska Vlada donijela je odluku o prodaji šest oklopnih transportera za potrebe misije EULEX 
Kosovo. Hrvatski mornarički časnici uključeni su u borbu protiv pirata. U okviru operacije EU-
NAVFOR Atalanta pred obalom Somalije sudjeluju dva hrvatska časnika.

Prvo sudjelovanje Republike Hrvatske u okviru europskih borbenih skupina bilo je u Nordijskoj 
borbenoj skupini koja je bila u pripravnosti od početka godine do 30. lipnja 2011. Doprinos je 
uključivao dva helikoptera zajedno s MEDEVAC timovima (timovi za medicinsku evakuaciju).

Unija za Mediteran

U okviru Unije za Mediteran Hrvatska je i u 2011. godini bila aktivna na svim razinama tog par-
tnerstva. Hrvatski predstavnici sudjelovali su na Konferenciji ministara industrijskog razvoja u La 
Valetti na Malti 11. i 12. svibnja, na Konferenciji ministara gospodarstva i financija u Bruxellesu 
12. srpnja i na Konferenciji ministara održivoga urbanog razvoja u Strasbourgu 9. i 10. studenoga.

Na Croatia Summitu jedan od triju panela bio je posvećen Mediteranu. Na tom sastanku sudjelo-
vao je i glavni tajnik Unije za Mediteran Youssef Amrani kojemu je to bio i prvi javni nastup nakon 
preuzimanja dužnosti glavnog tajnika početkom srpnja. Na panelu govorio je i zamjenik egipatskog 
ministra vanjskih poslova Ahmed Fathalla koji je ujedno i supredsjedatelj Unije za Mediteran. Ta-
kođer je sudjelovao i izvršni direktor Zaklade Anna Lindh Andreu Clareta.

Istarski župan Ivan Jakovčić bio je domaćin sastanka Skupštine lokalnih i regionalnih vlasti Me-
diterana koja je održana u Poreču 8. srpnja.

Hrvatska mreža Anna Lindh i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva bili su domaćini me-
đunarodne konferencije „Civilno društvo na Mediteranu – jamstvo za dijalog i suradnju“ koja se 
održavala 14. i 15. srpnja u Zadru. Na konferenciji se raspravljalo o idejama za jačanje euromedite-
ranske suradnje i uloge aktivnoga građanstva nakon događaja na južnom Mediteranu te su razma-
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trane mogućnosti prenošenja hrvatskoga tranzicijskog iskustva s civilnim društvom na društva u 
državama južnog Mediterana.

Sudjelovanje u aktivnostima Unije za Mediteran Hrvatskoj je omogućilo institucionalnu i ravno-
pravnu uključenost u mediteransku politiku Europske unije u razdoblju prije postizanja statusa ze-
mlje pristupnice i redoviti dijalog sa zemljama južnog Mediterana. Takva hrvatska pozicija u Eu-
ropskoj uniji otvorila je i novu geostratešku percepciju Republike Hrvatske koju se u okviru eu-
ropske politike proširenja smještalo samo na zapadni Balkan. Sudjelovanje u Uniji također je ubr-
zalo profiliranje sredozemne dimenzije hrvatske vanjske politike. Kao dodatno priznanje za aktiv-
nost moguće je shvatiti i upućivanje mladoga hrvatskog diplomata na rad u Tajništvu Unije. Nai-
me, od prosinca u Barceloni u Odjelu za društvena i civilna pitanja Tajništva Unije radi i diplomat 
Boris Dumančić.

Obrazovanje o Europskoj uniji i eurointegracijskom procesu  
u Hrvatskoj

Učinkovita državna uprava i jačanje administra-
tivnih kapaciteta, kao jedan od osnovnih kriteri-
ja za pristupanje Europskoj uniji, izazov je s kojim 
su se susretale sve države kandidatkinje za članstvo 
u toj integraciji. Ministarstvo je aktivno sudjelova-
lo u pripremama hrvatske državne i javne uprave za 
članstvo u Europskoj uniji te je nastavilo s proved-
bom brojnih i raznovrsnih aktivnosti izobrazbe i in-
formiranja o pitanjima europske integracije namije-
njenih ponajprije državnim službenicima, ali i dru-
gim ciljanim skupinama – regionalnoj i lokalnoj sa-
moupravi, učenicima, studentima, nastavnicima te 
nevladinu sektoru.

Kroz 315 aktivnosti izobrazbe i informiranja u 2011. 
godini bilo je obuhvaćeno više od 9000 sudionika. 
Jači naglasak bio je na projektima informiranja mla-
dih i građanstva, posebice u suradnji sa županijskim 
savjetima za europske integracije. Okosnicu izobrazbe čine tri različita, komplementarna i među-
sobno kompatibilna pristupa: ciklus seminara o Europskoj uniji, projekti stručnog usavršavanja u 
okviru bilateralne suradnje s partnerima iz država članica Europske unije te Program Vlade Re-
publike Hrvatske za dodjelu stipendija na poslijediplomskim europskim studijima u inozemstvu.

Ciklus seminara o Europskoj uniji sastoji se od osam modula na hrvatskom jeziku koji kroz preda-
vanja i radionice omogućuju stjecanje znanja o različitim aspektima europskih integracija – povije-
snom razvoju, institucijama, pravnoj strukturi i politikama Europske unije, ali i vještina nužnih za 
buduće uspješno djelovanje u složenoj međuinstitucionalnoj realnosti Europske unije poput prego-
varanja, lobiranja, pronalaženja i praćenja dokumentacije te prevođenja. U 2011. organizirano je 35 
seminara za središnju, dva za regionalnu, odnosno lokalnu razinu te pet prilagođenih seminara ko-
ji su uključivali elemente navedenih modula, a bili su namijenjeni određenim specifičnim skupina-
ma. Navedene seminare uspješno su završila 1092 polaznika.

Kao rezultat bilateralne suradnje s Francuskom, Nizozemskom, Luksemburgom i Njemačkom 
održana su dva stručna seminara, jedno predavanje i dva studijska putovanja za državne službeni-
ke te je omogućeno sudjelovanje desetak hrvatskih službenika na osam seminara i tečajeva u ino-
zemstvu o specifičnim temama vezanim uz pitanja europskih integracija. Osim izobrazbe službe-
nika, suradnja s njemačkom Zakladom Hanns Seidel također je obuhvatila i projekte izobrazbe na-
mijenjene mladima.

Tijekom cijele godine provodilo se obrazovanje o Eu-
ropskoj uniji u svim segmentima društva. Državni taj-
nik za europske integracije Andrej Plenković održao je 
predavanje za sindikalne aktiviste.
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Suradnja je nastavljena i s multilateralnim organizacijama. U suradnji s Venecijanskom komisijom 
Vijeća Europe, u okviru projektu UniDem seminara, održana su tri seminara u Trstu, uz sudjelo-
vanje i hrvatskog predavača na jednom od njih. S Međunarodnom organizacijom frankofonije pro-
vedeni su tečajevi francuskog jezika za 142 državna službenika, a organiziran je i tematski dan po-
svećen izazovima članstva u Europskoj uniji.

Nastavljena je i edukacija mladih kroz „Ljetnu školu europskih integracija“ za 35 hrvatskih sred-
njoškolaca i njihovih nastavnika u Zadru i Dubrovniku te „Zimsku školu europskih integracija“ za 
53 studenta hrvatskih sveučilišta. Održan je i jedan poludnevni seminar o europskim temama sa-
mo za nastavnike. U suradnji sa županijskim savjetima za europske integracije organizirana su 184 
predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola u osam hrvatskih županija. Predavanja je slušalo 
više od 5000 učenika. Pokrenut je projekt „Dani otvorenih vrata“ u okviru kojeg je održano 27 pre-
davanja o europskoj integraciji Hrvatske (jednom mjesečno tijekom školske godine) za više od 1100 
učenika završnih razreda zagrebačkih srednjih škola.

Od 1998. godine provodi se Vladin program dodjela stipendija za jednogodišnje poslijediplom-
ske europske studije na sveučilištima diljem Europe, čime se također pridonosi jačanju hrvatskih 
upravnih kapaciteta za europske integracije. Do 2011. godine ukupno su dodijeljene 284 stipendije 
za studij na uglednim europskim sveučilištima u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Irskoj, Italiji, Nizo-
zemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Španjolskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. U 2011. državnim je 
službenicima dodijeljeno osam stipendija za akademsku godinu 2011./2012. iz područja prava Eu-
ropske unije i multidisciplinarnih europskih studija. Stipendije su djelomično sufinancirali Mini-
starstvo vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine i Sveučilište Sussex te College of Europe.

Zapošljavanje hrvatskih građana u institucijama Europske unije

Mogućnost zapošljavanja hrvatskih građana u institucijama Europske unije sve više plijeni pozor-
nost javnosti u Hrvatskoj. Na temelju Okvirne konvencije o suradnji između francuskog Velepo-
slanstva, francuske Nacionalne škole za javnu upravu i Ministarstva pripremljena su dva semina-
ra pod nazivom „Pripremni tečaj za natječaje za rad u institucijama EU-a“ kojima je prisustvovalo 
stotinjak polaznika. Još jedan takav tečaj održan je zahvaljujući financijskoj potpori Međunarod-
ne organizacije frankofonije. Francuski stručnjaci također su predstavili mogućnosti zapošljavanja 
hrvatskih državljana u institucijama Europske unije održavši pet javnih predavanja u Zagrebu, Za-
dru, Splitu, Dubrovniku i Varaždinu koje je odslušalo gotovo 500 zainteresiranih građana. Uz to, 
Ministarstvo je o istoj temi samostalno priredilo još pet predavanja za nekoliko stotina građana. 
Predstavnik Europskog ureda za odabir osoblja također je održao tri predavanja za šestotinjak za-
interesiranih građana u Osijeku, Vukovaru i Zagrebu.

Informiranje o Europskoj uniji i pristupanju Hrvatske  
Europskoj uniji

Mjesečnim istraživanjima javnog mnijenja, koja se provode diljem Hrvatske na uzorku od 1000 is-
pitanika starijih od 18 godina, praćena su kretanja javnog mnijenja i evaluirana provedba Komuni-
kacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo. Poseb-
nim je istraživanjem popraćena i informativna kampanja.

U okviru te kampanje, započete u svibnju, emitirano je 50 televizijskih i radijskih spotova. Od svib-
nja do srpnja bilo je 13.000 emitiranja na 80 radijskih postaja i 2300 emitiranja na tri nacionalne 
i 14 lokalnih televizija, a spotovi su bili dostupni i na internetskoj stranici Ministarstva; u listopa-
du je bilo 465 emitiranja na trima nacionalnim televizijama i 1550 emitiranja na dvjema nacional-
nim i osam lokalnih radijskih postaja. Oglas „Zašto u Europsku uniju?“ objavljen je u devet novi-
na (Vjesniku, Večernjem listu, Jutarnjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, 24 sata, Novom listu, Glasu 
Slavonije, Glasu Istre, Glasu Koncila). Sažeci poglavlja pregovora pod naslovom „Što smo dogovo-
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rili s Bruxellesom?“ objavljeni su kao podlistak u Vjesniku i Privrednom vjesniku. Proveden je jav-
ni natječaj za odabir znaka i slogana kampanje. Na dan potpisivanja Ugovora o pristupanju (9. pro-
sinca) u osam dnevnih listova kao poseban prilog na 12 stranica objavljena je brošura „Sve što ste 
htjeli znati o EU-u“ u nakladi od 700.000 primjeraka (24 sata, Jutarnji list, Večernji list, Novi list, 
Vjesnik, Slobodna Dalmacija, Glas Slavonije, Glas Istre). Prema rezultatima mjesečnih ispitivanja 
javnog mnijenja podrška javnosti članstvu u Europskoj uniji od početka informativne i medijske 
kampanje do kraja godine je porasla: projekcije rezultata referenduma davale su u svibnju 59 posto 
za članstvo i 41 posto protiv, dok su u prosincu projekcije pokazivale 65 posto za članstvo i 35 po-
sto protiv.

Organizirana je serija okruglih stolova u županijama 
o raznim aspektima članstva Hrvatske u Europskoj 
uniji. Na taj su način građani informirani o korište-
nju europskih fondova, radnim migracijama, zna-
nosti i istraživanju, prometu i slično. Okrugli sto-
lovi održani su u Zagrebu, Karlovcu, Otočcu, Za-
dru, Šibeniku, Splitu, Zaprešiću, Varaždinu, Varaž-
dinskim Toplicama, Križevcima, Požegi, Virovitici, 
Vinkovcima, Vukovaru i drugdje. Osim toga odr-
žana su i brojna predavanja u školama diljem Hr-
vatske. U kontekstu decentralizirane komunikacije 
o Europskoj uniji važan je projekt „Europa u Hrvat-
skoj“ – mreža 129 info točaka raspoređenih diljem 
Hrvatske, koje se sastoje od internetskih kioska i in-
fo polica s besplatnim publikacijama Ministarstva.

Na info telefonu „Halo EU“ koji građanima omogu-
ćuje da pozivom na besplatni broj 0800 622 622 dobiju informacije o Europskoj uniji i integracij-
skom procesu u Hrvatskoj u 2011. godini zabilježeno je 28.578 poziva. Ministarstvo je putem jav-
nog natječaja podijelilo 835.000 kuna organizacijama civilnoga društva za 63 projekta informiranja 
i obrazovanja o Europskoj uniji i integracijskom procesu. Županijskim savjetima za europske inte-
gracije dodijeljeno je 2,5 milijuna kuna za informativne i obrazovne aktivnosti.

U okviru tradicionalne manifestacije Europski tje-
dan kojim se obilježava 9. svibnja – Dan Europe Mi-
nistarstvo je organiziralo ili sudjelovalo u nizu ak-
tivnosti. Središnja proslava Europskog tjedna orga-
nizirana je na Cvjetnom trgu i na jezeru Bundeku u 
Zagrebu, u suradnji s Delegacijom Europske unije 
u Hrvatskoj, veleposlanstvima država članica EU-
a, ministarstvima, drugim tijelima državne uprave 
i školama. Pritom su organizirani info štandovi na 
kojima su se građani mogli informirati o Europskoj 
uniji i pristupnom procesu te dobiti besplatne publi-
kacije i promotivne materijale. Za najmlađe bila je 
organizirana likovna radionica, a u zabavno-eduka-
tivnom programu učenici osnovnih škola iz Zagre-
ba i Zagrebačke županije predstavili su države čla-
nice Europske unije. U organizaciji Ministarstva or-
ganiziran je i turnir u malom nogometu u kojemu su 
se natjecali timovi Ministarstva, Ministarstva unu-
tarnjih poslova, Ministarstva obrane i tim EU-a, sastavljen od predstavnika veleposlanstava država 
članica EU-a. Ministarstvo je također sudjelovalo u organizaciji konferencije Dani EU-a na Eko-
nomskom fakultetu u Zagrebu koja je bila posvećena mobilnosti mladih u obrazovanju i pri zapo-
šljavanju. U galeriji Zvonimir Ministarstva obrane organizirana je filatelistička izložba „Hrvatska i 
Europska unija“. U županijama su, u suradnji sa županijskim savjetima za europske integracije i uz 
sudjelovanje organizacija civilnoga društva, škola i lokalnih medija, organizirane brojne aktivno-

EU-ov tramvaj – ideja je bila približiti simbole Europske 
unije širokoj populaciji.

Dan Europe tradicionalno se obilježava na zagrebač-
kom Cvjetnom trgu. Ovog puta, u društvu predsjedni-
ce Vlade Jadranke Kosor, ministra Gordana Jandro
kovića i šefa Delegacije Europske unije Paula Vando
rena, trgom je prošetao i poljski premijer Donald Tusk. 
(Foto: FAH) 
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sti, kao što su predavanja, info štandovi i predstavljanje projekata financiranih iz fondova Europske 
unije. Tijekom Europskog tjedna distribuirano je 43.000 primjeraka besplatnih publikacija. Za ci-
jelu informativnu kampanju tijekom 2011. potrošeno je 7,5 milijuna kuna ili 1,74 kn po stanovniku.

U okviru izdavačke djelatnosti objavljeno je pet novih tiskanih i elektroničkih publikacija: „Što do-
nosi članstvo u Europskoj uniji: pregled pregovaračkih poglavlja“, „Hrvatska i Europska unija“, „Što 
smo dogovorili s Bruxellesom?“, „Sve što ste htjeli znati o Europskoj uniji“ i novo, dopunjeno izda-
nje publikacije „Mitovi i legende o Europskoj uniji“. U 2011. distribuirano je više od 800.000 pri-
mjeraka besplatnih publikacija. Na internetskoj stranici Ministarstva objavljeni su dokumenti iz 
procesa pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji i tekst Ugovora o pristupanju Europskoj 
uniji, uz redovito objavljivanje vijesti i drugih sadržaja koji se odnose na Europsku uniju i integra-
cijski proces u Hrvatskoj. Također su pripremljeni i tekstovi za novu internetsku stranicu posveće-
nu referendumu o pristupanju Europskoj uniji.
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Države članice Europske unije  
i ostale europske države

Završetak pristupnih pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom i određi-
vanje datuma pristupanja dva su događaja koji su najsnažnije obilježili 2011. godinu 
i u bilateralnim odnosima. Kroz intenzivne bilateralne kontakte, izraženu dobro-
došlicu te spremnost za jačanje suradnje države članice pružile su Hrvatskoj dodat-
ni poticaj za uspješan dovršetak pregovora i ostvarenje najvažnijega strateškog vanj-
skopolitičkog cilja. Visoku razinu političkog suglasja i suradnje s državama članica-
ma Europske unije i drugim europskim državama Hrvatska je nastojala prenijeti i 
na bilateralnu gospodarsku suradnju. U tome nije u potpunosti uspjela, ali ohrabru-
je sve veći interes europskih gospodarskih partnera za Hrvatsku, kao i dobri rezul-
tati u turizmu, jer su upravo države članice Europske unije članice uvjerljivo najve-
će emitivno turističko tržište.

Raznovrsni i bogati odnosi sa susjedima u EU-u

Ukupni bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Italije u usponu su i razvijaju se u pravcu 
dobrosusjedske i partnerske suradnje. To potvrđuju i brojni bilateralni susreti. Predsjednik Talijan-
ske Republike Giorgio Napolitano službeno je posjetio Hrvatsku 14. srpnja. Posjet Zagrebu bio 
je u znaku 20. obljetnice osamostaljenja Republike Hrvatske te 150. godišnjice ujedinjenja Italije. 
Predsjednik Napolitano sastao se sa svojim hrvatskim domaćinom Ivom Josipovićem i održao go-
vor u Hrvatskom saboru. U Puli su 3. rujna dvojica predsjednika sudjelovala na koncertu „Hrvatska 
i Italija zajedno u Europi“ i pročitala Zajedničku izjavu s porukama pomirenja i zajedničke europ-
ske budućnosti. Predsjednik Josipović sudjelovao je na svečanosti proslave Dana Republike Italije i 
150. obljetnice ujedinjenja Italije 2. lipnja u Rimu, a prije toga u svibnju nazočio je konferenciji The 
State of the Union u sklopu Festivala Europe u Firenci u organizaciji Europskoga sveučilišnog in-
stituta. U toj prigodi svečano mu je uručena i nagrada za mir „Galileo 2000“ istoimene Fondacije.

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković sa-
stao se s talijanskim ministrom vanjskih poslova Francom Frattinijem 14. srpnja u Zagrebu. Mi-
nistri unutarnjih poslova Tomislav Karamarko i Roberto Maroni potpisali su u Zagrebu Spora-
zum o prekograničnoj policijskoj suradnji 5. srpnja, a 21. srpnja u Rimu potpisan je Memorandum 
o suglasnosti o policijskoj suradnji tijekom turističke sezone. Talijanski ministar za gospodarski ra-
zvoj Paolo Romani posjetio je Zagreb 18. svibnja. Memorandum o civilnoj zaštiti između Držav-
ne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Odjela za civilnu zaštitu pri Predsjedništvu 
Vlade Talijanske Republike potpisan je u studenome u Rimu.

U 2011. godini ukupna robna razmjena između Republike Hrvatske i Italije iznosila je 4,17 mili-
jardi eura (povećanje od 4,9 posto u odnosu na prethodnu godinu) što Italiju čini prvim vanjskotr-
govinskim partnerom Hrvatske. Izvoz iz Hrvatske iznosio je 1,51 milijardu eura i bio je 9,9 posto 
manji, a uvoz je iznosio 2,66 milijardi eura i bio je 13,3 posto veći nego 2010. godine. Italija je ta-
kođer jedna od najvažnijih emitivnih zemalja za hrvatski turizam, a talijanski državljani bili su tre-
ća najznačajnija skupina stranih gostiju u Hrvatskoj u 2011. godini. Treći hrvatsko-talijanski gos-
podarski forum održan je 30. lipnja u Zagrebu.

Ukupni bilateralni odnosi Hrvatske i Mađarske vrlo su razvijeni te mogu poslužiti kao primjer do-
brosusjedskih odnosa u regiji. Uz snažnu političku i stručnu potporu Mađarske potkraj mađarskog 
predsjedanja Europskom unijom u lipnju završeni su hrvatski pristupni pregovori.
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Tijekom 2011. ostvaren je niz bilateralnih posjeta na visokoj razini: hrvatski predsjednik Ivo Jo-
sipović boravio je u službenom posjetu Mađarskoj 29. i 30. rujna, a mađarski predsjednik Pal 
Schmitt na poziv predsjednika Josipovića bio je na svečanom koncertu u povodu obilježavanja Da-
na državnosti 25. lipnja u Zagrebu. Predsjednica Vlade Jadranka Kosor sastala se s mađarskim ko-
legom Viktorom Orbánom 8. veljače u Zagrebu. Tada su potpisana tri važna sporazuma na po-
dručju energetike. U okviru tradicionalnih pograničnih susreta predsjednika parlamenata počet-
kom prosinca u mađarskom Olgamajoru susreli su se predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić 
i predsjednik mađarskog parlamenta László Kövér. Ministar vanjskih poslova Mađarske János 
Martonyi sudjelovao je na Croatia Summitu u Dubrovniku u srpnju.

Jedan od prioriteta suradnje između dviju država je zaštita prirodnih vrijednosti ekološki važnoga 
prekograničnog područja Mure, Drave i Dunava kroz uspostavu prekograničnog Rezervata bios-
fere prema UNESCO-ovim kategorijama. U Hrvatskoj je u veljači proveden postupak proglašenja 
regionalnog parka Mura-Drava.

Tijekom mađarskog predsjedanja Europskom unijom u prvoj polovici 2011. održavali su se „Da-
ni hrvatske kulture u Mađarskoj“ s brojnim izložbama, koncertima i drugim manifestacijama. U 
studenome je u Budimpešti potpisan trogodišnji Program kulturne suradnje između Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske i Ministarstva nacionalnih resursa Mađarske za razdoblje od 2012. do 
2014. godine.

Suradnja policija dviju država nastavila se i tijekom ljeta 2011. (u ljetnim turističkim mjesecima u 
sklopu projekta „Sigurna turistička sezona“ mađarski policajci boravili su na području Zadra).

Svečano otvorenje obnovljene zgrade učeničkog doma hrvatskog vrtića, osnovne škole i đačkog do-
ma u Santovu (Hercegszántó) u kolovozu ostvarenje je zajedničkog projekta hrvatske i mađarske 
vlade. Sredstva za gradnju osigurana su iz razvojnih fondova Europske unije te uz sufinanciranje 
dviju vlada u iznosu od 390.000 eura.

Slijedom dogovora Crvenog križa Mađarske i Crvenog križa Grada Zagreba ostvarena je huma-
nitarna donacija Grada Zagreba u vidu ljetovanja 160 djece iz Mađarske u centru Crvenog križa 
Grada Zagreba u Novom Vinodolskom u lipnju (riječ je o djeci iz područja pogođenih ekološkom 
katastrofom u Mađarskoj nakon izlijevanja otrovnog mulja iz tvornice aluminija u listopadu 2010. 
godine).

Ukupna robna razmjena u 2011. godini između Hrvatske i Mađarske iznosila je 730,5 milijuna eu-
ra, što je 17,6 posto više nego 2010. godine. Izvoz iz Hrvatske u Mađarsku povećan je 20,5 po-
sto i iznosio je 240,8 milijuna eura, a uvoz je povećan 16,2 posto i iznosio je 489,7 milijuna eura. 
Mađarska je u 2011. godini po visini uloženih sredstava bila na petom mjestu, a uložila je ukupno 
103,6 milijuna eura, što je 10,1 posto ukupnih ula-
ganja u Hrvatsku. U Hrvatskoj je boravilo 10,2 po-
sto više mađarskih turista (328.106) koji su ostva-
rili 1.746.138 noćenja ili 8,8 posto više nego 2010. 
godine.

Hrvatska i Slovenija imaju prijateljske političke i 
veoma razvijene gospodarske odnose. Bilateralni 
razgovori i intenzivni kontakti najviših predstavni-
ka dviju zemalja nastavljeni su i tijekom 2011. godi-
ne. Predsjednici Hrvatske i Slovenije Ivo Josipović 
i Danilo Türk sastali su se 12. travnja u Tuheljskim 
Toplicama, gdje su sudjelovali na okruglom stolu 
„Jačanje gospodarske suradnje Hrvatske i Slovenije s 
naglaskom na programe Europske unije i sektor tu-
rizma“. U povodu svečanog obilježavanja 20. obljet-
nice samostalnosti i neovisnosti obiju država pred-
sjednik Josipović sudjelovao je na središnjoj proslavi 
u Ljubljani (zajedno s predsjednicima Austrije, Ita-
lije i Mađarske) 24. lipnja, a sutradan je predsjednik 

Hrvatski predsjednik Ivo Josipović 3. srpnja bio je na 
otvaranju „Festivala Ljubljana“ na koji ga je pozvao 
slovenski predsjednik Danilo Türk. Festival je otvoren 
„Simfonijom tisuće“ Gustava Mahlera koju su zajedno 
izvele Zagrebačka i Slovenska filharmonija. Sljedećeg 
dana oba predsjednika slušala su isti koncert u „Areni“ 
u Zagrebu. (Foto: FAH)
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Türk sudjelovao na središnjoj proslavi u Zagrebu (zajedno s predsjednikom Mađarske). Predsjedni-
ci vlada Hrvatske i Slovenije sastali su se 8. lipnja u Gospiću i u srpnju na marginama Croatia Sum-
mita. Ministar Gordan Jandroković imao je radni sastanak s ministrom vanjskih poslova Slove-
nije Samuelom Žbogarom na marginama neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova drža-
va članica EU-a u Sopotu u Poljskoj početkom rujna. Sporazum o arbitraži između Vlade Repu-
blike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, sukladno članku 11., zajednički je registriran kod Taj-
ništva Ujedinjenih naroda 25. svibnja. Svi procesni rokovi navedeni u Sporazumu počeli su se pri-
mjenjivati s datumom potpisa Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. pro-
sinca 2011. godine.

Zajednička inicijativa „Brdo proces“ nastavljena je održavanjem Konferencije ministara pravosuđa 
15. travnja u Brdu kod Kranja, a 19. travnja u Ljubljani održan je i prvi sastanak koordinatora „Br-
do procesa“ na kojem je dogovoren okvir daljnjega zajedničkog rada.

Drugi trilateralni sastanak predsjednika vlada Hr-
vatske i Slovenije te predsjednika Srbije održan je 
u Smederevu 1. travnja. Uz dogovor o jačanju gos-
podarske suradnje, objavljena je i zajednička izjava 
o tome.

Slovenija je Hrvatskoj treći trgovinski partner s 
udjelom od 7 posto u ukupnoj vanjskotrgovinskoj 
razmjeni Hrvatske sa svijetom. U 2011. godini trgo-
vinska razmjena iznosila je 1,81 milijardu eura (po-
većanje od 14 posto u odnosu na 2010.), hrvatski je izvoz u Sloveniju iznosio 793 milijuna eura (po-
većanje od 14 posto), dok je hrvatski uvoz iz Slovenije iznosio 1,01 milijardi eura (povećanje od 14 
posto). Hrvatski turizam ostvario je rekordne rezultate na slovenskom tržištu u 2011. godini, nad-
mašivši sve prognoze. Hrvatsku je posjetio 1,1 milijun slovenskih turista (8 posto više nego godinu 
prije) koji su ostvarili 6,4 milijuna noćenja (porast od 9 posto).

Tradicionalno dobri i prijateljski odnosi s Austrijom te odlična suradnja na brojnim područji-
ma obilježili su i 2011. godinu. Austrija je davala snažnu potporu integracijskom procesu Hr-
vatske u Europsku uniju. Uzlaznom trendu bilate-
ralnih odnosa pridonijeli su intenzivni susreti vo-
dećih političara dviju država, primjerice zajednički 
posjet austrijskog vicekancelara i ministra vanjskih 
poslova Michaela Spindeleggera i slovačkog mini-
stra vanjskih poslova Mikulaša Dzurinde Zagrebu 
26. travnja. Nakon posjeta ministri su uputili zajed-
ničko pismo europskim čelnicima u kojem se zalažu 
za završetak hrvatskih pristupnih pregovora. Mini-
star Spindelegger sudjelovao je i na Croatia Summitu 
u srpnju. Dinamičnoj parlamentarnoj suradnji pri-
donio je posjet Međuparlamentarne skupine austrij-
sko-hrvatskog prijateljstva početkom svibnja. Mini-
star Gordan Jandroković tijekom posjeta Austriji 
12. i 13. srpnja govorio je na simpoziju „20. obljetni-
ca samostalnosti Republike Hrvatske“ u organizaciji 
bečke Diplomatske akademije. Bilo je i više uspješ-
nih susreta resornih ministarstava (unutarnji poslo-
vi, pravosuđe, poljoprivreda i drugi).

Na sjednici hrvatsko-austrijskoga Mješovitog povje-
renstva za znanstveno-tehničku suradnju (2. prosinca) donesena je odluka o sufinanciranju 26 hr-
vatsko-austrijskih znanstveno-istraživačkih projekata u razdoblju 2012./2013. Osim središnjih dr-
žavnih institucija, sve je dinamičnija suradnja regionalnih i lokalnih tijela, a posebice je intenzivna 
suradnja savezne pokrajine Štajerske s hrvatskim županijama.

Hrvatski je predsjednik 3. srpnja bio na otvo-
renju „Festivala Ljubljana“ u Ljubljani na poziv 
svojeg slovenskog kolege. Na toj su svečano-
sti Zagrebačka i Slovenska filharmonija izve-
le Mahlerovu „Simfoniju tisuće“. Sljedećeg su 
dana predsjednici zajedno bili na istom kon-
certu u „Areni“ u Zagrebu.

U Zagreb su 26. travnja zajedno došli austrijski vice-
kancelar i ministar vanjskih poslova Michael Spindel
egger i slovački ministar vanjskih poslova Mikulaš 
Dzu rinda. Nakon tog posjeta uputili su europskim čel-
nicima pismo s potporom završetku hrvatskih pristup-
nih pregovora.
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Vrlo dobri gospodarski bilateralni odnosi bili su u uzlaznom trendu. Ukupna vanjskotrgovinska 
razmjena iznosila je više od 1,2 milijarde eura. Hrvatski izvoz u Austriju iznosio je 547,3 milijuna 
eura (16 posto više nego u 2010.), a uvoz iz Austrije 725,9 milijuna eura (0,7 posto više). Rastao je 
i broj austrijskih gostiju (10 posto više nego u 2010. godini), pa je 892.467 turista ostvarilo oko 4,8 
milijuna noćenja (porast od 9 posto). U ukupnom turističkom prometu u 2011. godini po broju do-
lazaka i noćenja Austrijanci su zauzeli četvrto mjesto.

Bliska suradnja sa svim članicama Europske unije  
i ostalim europskim državama

Hrvatska i Poljska su dinamikom i učestalim bila-
teralnim susretima potvrdile vrlo dobre i prijateljske 
odnose, a Hrvatska je Ugovor o pristupanju potpi-
sala upravo za vrijeme poljskog predsjedanja Europ-
skom unijom. Poljski premijer Donald Tusk susreo 
se više puta s predsjednicom Vlade Jadrankom Ko-
sor kojoj je i uručio nacrt teksta Ugovora. Sastao se 
i s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josi-
povićem, a hrvatski predsjednik susreo se i s polj-
skim predsjednikom Bronisłavom Komorowskim. 
Međuparlamentarnoj suradnji pridonijeli su i su-
sreti predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića 
s predsjednikom poljskoga Senata Bogdanom Bo-
rusewiczem, s predsjednikom Sejma Gregorzom 
Schetynom te parlamentarnom skupinom prijatelj-
stva Poljska – Hrvatska, koja je posjetila Zagreb. 
Održano je i više sastanaka resornih ministarstava 
(gospodarstvo, poljoprivreda, obrana).

U kontekstu regionalne suradnje u kolovozu je u 
Poljs koj održan prvi sastanak Saveza vojvodstava 
Poljske i Hrvatske zajednice županija, a jedan od ciljeva ove suradnje je i konkretna pomoć hrvat-
skoj lokalnoj upravi na području korištenja fondova Europske unije. Poljska ministrica regionalnog 
razvoja Elžbieta Bienkowska posjetila je Hrvatsku i tom je prilikom potpisan Memorandum o su-
radnji dviju država na području regionalnog razvoja.

Robna razmjena je iznosila 442,4 milijuna eura. Izvoz u Poljsku povećan je 15,2 posto u usporedbi s 
2010. godinom (103,3 milijuna eura), a uvoz iz Poljske porastao je 11,3 posto (339,1 milijuna eura). 
Trend povećanja broja poljskih turista nastavljen je i u 2011., a zabilježeno je 8,9 posto više dolaza-
ka (494.000) i 8,2 posto više noćenja nego prethodne godine. Tijekom službenog posjeta potpred-
sjednika poljske Vlade i ministra gospodarstva Waldemara Pawlaka Hrvatskoj u veljači je održan 
Hrvatsko-poljski gospodarski forum, a Hrvatska gospodarska komora u kolovozu je imenovala po-
časnog predstavnika u Poljskoj Andrzeja Zylaka.

Odnosi Hrvatske s Njemačkom tradicionalno su 
dobri i prijateljski, a posebno je važna snažna potpo-
ra Njemačke ulasku Republike Hrvatske u Europ-
sku uniju i njezina uloga u završetku hrvatskih pri-
stupnih pregovora. U 2011. ostvaren je niz posjeta 
na najvišoj razini. U siječnju odnosno veljači u služ-
benim posjetima Njemačkoj boravili su hrvatski predsjednik Ivo Josipović i predsjednik Hrvatskog 
sabora Luka Bebić. U kolovozu je Zagreb posjetila savezna kancelarka Angela Merkel, a njezin je 
posjet pripreman i na sastanku ministara vanjskih poslova dviju država, Gordana Jandrokovića i 
Guida Westerwellea, početkom kolovoza u Dubrovniku.

Ministri vanjskih poslova Hrvatske i Poljske Gordan 
Jandroković i Radoslaw Sikorski svečano su otvorili 
Konzulat Republike Hrvatske u Bydgoszczu. Očekuje 
se da će novootvoreni Konzulat zajedno s konzulatima 
Republike Hrvatske u Poznanu, Krakowu i Byałistoku 
te poljskim počasnim konzulatom u Opatiji pridonijeti 
daljnjem razvitku bilateralnih odnosa.

U Dresdenu je u listopadu otvoren Konzulat 
Republike Hrvatske na čelu s počasnim kon-
zulom dr. Peterom Neumannom.
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Nastavljena je i intenzivna suradnja na pokrajinskoj 
razini. U siječnju je održana 6. sjednica Mješovite 
komisije Republika Hrvatska – Baden Württemberg 
u Bad-Mergentheimu, a u listopadu je predsjednik 
Vlade Savezne pokrajine Brandenburga Matthias 
Platzeck s izaslanstvom posjetio Hrvatsku.

Gospodarska suradnja obilježena je povećanjem 
robne razmjene, a njemački su turisti prednjačili i 
po broju i po ostvarenim noćenjima (1.661.346, od-
nosno 9 posto više te 12,6 milijuna noćenja ili 8,8 
posto više nego u 2010.). Udio noćenja njemačkih 
turista u ukupnom broju noćenja stranih turista u 
Hrvatskoj u 2011. iznosio je oko 23 posto. Ukupna 
vanjskotrgovinska razmjena iznosila je tri milijarde 
eura, pri čemu je ostvaren hrvatski izvoz u Njemač-
ku u vrijednosti od 968,3 milijuna eura (5 posto vi-
še nego u 2010.), a uvoz iz Njemačke nešto više od 
dvije milijarde eura (porast od 8 posto). Njemačka je 
treći najveći ulagač u Republiku Hrvatsku. Najveća 
njemačka ulaganja ostvarena su u sektorima teleko-
munikacija, bankarstva i u energetici. Razvitak gos-
podarskih partnerskih veza naglašen je i na Hrvat-
sko-njemačkom gospodarskom forumu, održanom 
u Mainzu 21. siječnja u okviru posjeta predsjednika 
Josipovića Njemačkoj.

Republika Hrvatska njeguje posebno intenziv-
nu gospodarsku suradnju s njemačkom Slobodnom 
državom Bavarskom. U lipnju je bavarski ministar 
gospodarstva Martin Zeil na čelu jakoga gospodar-
skog izaslanstva posjetio Hrvatsku, a tada je održan 
i Hrvatsko-bavarski gospodarski forum. U listopa-
du su Hrvatsku posjetili predstavnici Odbora njemačkoga gospodarstva za istočnu Europu, tako-
đer u pratnji gospodarskog izaslanstva. Hrvatske tvrtke su, u organizaciji Ministarstva gospodar-
stva, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, nastupile na mnogim sajmovi-
ma diljem Njemačke.

Bilateralni odnosi s Češkom vrlo su dobri i prijateljski. Češku je u ožujku službeno posjetio pred-
sjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, a u rujnu predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić. 
Češki potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Karel Schwarzenberg boravio je u Hrvat-
skoj dva puta – u travnju na Vukovarskoj dunavskoj 
konferenciji, a u srpnju na Croatia Summitu. U svib-
nju Hrvatsku je posjetilo izaslanstvo Odbora za Eu-
ropsku uniju Zastupničkog doma češkog parlamenta 
na čelu s predsjednikom Janom Bauerom. Domaćin 
im je bio predsjednik Odbora za europske integraci-
je Hrvatskog sabora Neven Mimica, a susreli su se i 
s državnim tajnikom u Ministarstvu vanjskih poslo-
va i europskih integracija Andrejom Plenkovićem koji je predstavljao Republiku Hrvatsku i na sa-
stanku ministara vanjskih poslova država članica Višegradske skupine, Zapadnog Balkana i Slove-
nije u studenome u Pragu u sklopu češkog predsjedanja tom skupinom.

Robna razmjena u 2011. godini iznosila je 407,9 milijuna eura. Hrvatski izvoz povećan je 17,3 po-
sto (93,9 milijuna eura), a uvoz 8,8 posto (314,1 milijun eura). Češki turisti na petom su mjestu po 
broju ostvarenih noćenja, a Hrvatsku je posjetilo 638.000 gostiju (5,3 posto više nego u 2010.). U 
Pragu je sredinom listopada održana treća sjednica Mješovitoga gospodarskog odbora te Poslovni 
forum hrvatskih i čeških tvrtki. U listopadu je potpisan Protokol Ugovora između Republike Hr-

U Dubrovniku su se radi pripreme posjeta njemačke 
savezne kancelarke Hrvatskoj sastali ministri vanjskih 
poslova Gordan Jandroković i Guido Westerwelle.

O visokoj razini prijateljskih odnosa Hrvatske i 
Češke govori i činjenica da su u rujnu u Pragu 
otkrivene spomen-ploče dvojici hrvatskih ve-
likana Andriji Mohorovičiću i Stjepanu Radiću.
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vatske i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imo-
vinu.

Odnosi sa Slovačkom ocjenjuju se natprosječno dobrima u svim aspektima. Slovačka je tijekom 
predsjedanja Višegradskom skupinom (do sredine 2011.) uključivala Hrvatsku u rad Skupine. Na-
stavljena je dugogodišnja praksa intenzivnih bilateralnih susreta: razmjena posjeta na premijerskoj 
razini – predsjednica Vlade Jadranka Kosor posjetila je Bratislavu, a slovačka premijerka Iveta Ra-
dičova Zagreb. I slovački ministar vanjskih poslova Mikulaš Dzurinda posjetio je Zagreb, zajed-
no s austrijskim kolegom Spindeleggerom, iskazujući snažnu potporu završetku pristupnih prego-
vora Republike Hrvatske s Europskom unijom. Ministar Dzurinda sudjelovao je i na Croatia Sum-
mitu u Dubrovniku. Održane su i konzultacije na razini ravnatelja dvaju ministarstava vanjskih po-
slova u Bratislavi.

Iz resorne suradnje izdvaja se susret ministara obrane Davora Božinovića i L’ubomira Galka na 
marginama konferencije GLOBSEC te posjet slovačkog ministra obrane Hrvatskoj, kada se susreo 
i s ministrom Gordanom Jandrokovićem. Vrijedi zabilježiti i razmjenu posjeta ministara unutar-
njih poslova dviju država Tomislava Karamarka i Daniela Lipšica.

I u gospodarskoj suradnji napravljen je iskorak. Robna razmjena iznosila je 239,6 milijuna eura, od 
čega na hrvatski izvoz u Slovačku otpada 88,8 milijuna (porast od 26,2 posto), a uvoz 150,7 mi-
lijuna (povećanje od 16,8 posto u odnosu na 2010.). Slovačka je osma po broju dolazaka turista u 
Hrvatsku i sedma po broju noćenja, uz stalan uzlazni trend. Hrvatsku je posjetilo 335.000 slovač-
kih turista, odnosno 8,1 posto više nego u 2010. go-
dini. Slovačka je bila zemlja gost na Danima hrvat-
skog turizma u Šibeniku, a sklopljen je i Protokol o 
suradnji ministarstava turizma.

Vrlo dobri bilateralni odnosi s Grčkom imaju per-
spektivu daljnjeg napretka. Potvrđeno je to i tijekom 
službenog posjeta grčkog ministra vanjskih poslova 
Stavrosa Lambrinidisa Hrvatskoj 6. rujna Zagre-
bu. U veljači su održane redovite političke konzulta-
cije na razini ravnatelja uprava dvaju ministarstava.

S Bugarskom je održan kontinuitet posjeta na naj-
višoj razini. Predsjednik Georgi Parvanov i premi-
jer Bojko Borisov boravili su u uzvratnim službe-
nim posjetima u Zagrebu, a premijer Borisov zajed-
no s ministrom vanjskih poslova Nikolajem Mla-
denovom sudjelovao je i na Croatia Summitu u srp-
nju u Dubrovniku. U parlamentarnu suradnju ubra-
ja se i sastanak u Zagrebu dvaju odbora za europ-
ska pitanja. Tijekom službenog posjeta hrvatskog 
ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamar-
ka Sofiji potpisan je Sporazum o policijskoj surad-
nji. Osim toga, u travnju je u Zagrebu potpisan Pro-
gram kulturne suradnje između Ministarstva kultu-
re Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Repu-
blike Bugarske.

Tijekom službenog posjeta premijera Borisova u Za-
grebu je održan Hrvatsko-bugarski gospodarski fo-
rum. Konstatirano je da bugarski izvoz u Hrvatsku 
raste po stopi od 30 posto, dok se hrvatski izvoz u 
Bugarsku i dalje smanjuje.

Odnosi s Rumunjskom i u 2011. bili su stabilni i 
prijateljski. Predsjednica Vlade Jadranka Kosor po-
sjetila je Bukurešt. U Hrvatskoj je u uzvratnom po-

Predsjednik Republike Bugarske Georgi Parvanov bo-
ravio je u ožujku u uzvratnom službenom posjetu Re-
publici Hrvatskoj. Primila ga je i predsjednica Vlade 
Jadranka Kosor. (Izvor: Vlada RH)

Prijateljski odnosi dviju država iskazuju se i 
suradnjom u kriznim situacijama. U veljači je 
službenim zrakoplovom bugarske Vlade iz ne-
sigurne Libije prevezeno šezdesetak hrvatskih 
radnika. Hrvatska i Bugarska zajedničkom su 
izjavom priznale Nacionalno prijelaz no vijeće 
u Libiji kao legitimnu vlast.
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sjetu bio ministar vanjskih poslova Teodor Baconschi. Održana su dva kruga političkih konzul-
tacija ministarstava vanjskih poslova i konzultacije njihovih pravnih odjela. U okviru gospodarske 
suradnje potpisan je Memorandum o suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzet-
ništva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva, trgovine i poslovnog okruženja Rumunj-
ske. Važna je i suradnja u području pravosuđa, pa je predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvat-
ske Jasna Omejec sudjelovala je na V. sastanku sudaca ustavnih sudova Europe u Rumunjskoj. Us-
postavljena je i suradnja između rumunjskih i hrvatskih institucija za suzbijanje korupcije. Moguć-
nosti gospodarske suradnje na žalost nisu u potpunosti iskorištene ni u 2011. godini.

Hrvatska je nastavila aktivno voditi brigu o hrvatskoj manjini u Rumunjskoj, posebice u području 
obrazovanja na hrvatskom jeziku.

Potpora Francuske završetku pregovora Hrvatske s Europskom unijom bila je dosljedna i potvr-
đena nizom bilateralnih posjeta Hrvatskoj. Godina je počela posjetom zajedničkog francusko-nje-
mačkog parlamentarnog izaslanstva, zatim je u travnju u Zagrebu i Vukovaru boravila Skupina 
prijateljstva Francuske i Hrvatske francuskog Senata, u svibnju su Hrvatsku pohodili izvjestitelji o 
Hrvatskoj za Senat te krajem godine izaslanstvo Odbora za europske poslove francuskog Senata.

Strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske posta-
lo je okvir sveobuhvatne suradnje. Jedan od najkon-
kretnijih projekata proizašao upravo iz tog partner-
stva jest Festival Hrvatske u Francuskoj koji će se 
održati u jesen 2012., a počeo se pripremati već u 
2011. godini. U lipnju je za posjeta Parizu ministar 
Gordan Jandroković s kolegom Alainom Juppéom 
potpisao Izjavu o namjeri održavanja hrvatskog Fe-
stivala u Francuskoj. Istu su Izjavu u srpnju i kolovozu potpisali i ministri kulture dviju država, a u 
listopadu je održan prvi sastanak Mješovitog hrvatsko-francuskog odbora za pripremu Festivala na 
kojem je utvrđen programski okvir.

Postoji i veliki potencijal za gospodarsku suradnju, što je vidljivo i iz pojačana interesa francuskih 
gospodarstvenika za pronalaženje poslovnih partnera u Hrvatskoj. Na poziv francuske strane u 
službenom posjetu Francuskoj boravila je državna tajnica za energetiku Ministarstva gospodar-
stva Nataša Vujec i razgovarala o mogućim projektima u području nuklearne i obnovljive energije.

U odnosu na 2010. hrvatski izvoz u Francusku povećan je 130 posto, dok je uvoz iz Francuske po-
većan 20,4 posto. Broj francuskih turista u 2011. povećan je 1,6 posto, a broj noćenja 1,3 posto u 
odnosu na prethodnu godinu.

Pristupni proces Republike Hrvatske Europskoj 
uniji bio je jedna od glavnih tema u bilateralnim 
odnosima s Danskom. U ožujku je u radnom po-
sjetu Danskoj boravila predsjednica hrvatske Vla-
de Jadranka Kosor i sastala se s danskim kolegom 
Larsom Løkkeom Rasmussenom te s predsjed-
nikom danskog parlamenta Thorom Pedersenom. 
Nastavljeni su i studijski posjeti: izaslanstvo hrvat-
ske Udruge gradova posjetilo je Dansku u proljeće, 
dok je u jesen Dansku posjetio projektni tim Srednje 
škole „Marko Marulić“ iz Slatine.

Zabilježeno je jačanje gospodarskih odnosa te opo-
ravak i rast trgovinske razmjene. Ukupni porast bio 
je 23 posto veći u usporedbi s prethodnom godinom, 
a hrvatski izvoz povećan je 5 posto.

Važan aspekt odnosa s Latvijom je razmjena isku-
stava o članstvu u Europskoj uniji. Ministar Gordan Jandroković odvojeno se sastao s latvijskim 
kolegom Ģirtsom Valdisom Kristovskisom u vrijeme konferencije Croatia summit u Dubrovniku 
u srpnju. I gospodarska suradnja je pozitivna. Izvoz iz Hrvatske povećan je 1,3 posto u odnosu na 

Početkom godine u Parizu osnovana je Fran-
cusko-hrvatska udruga za industriju i trgovi-
nu (Association France-Croatie pour l’Industrie 
et le Commmerce) čiji je cilj promicanje trgo-
vinske suradnje i razmjene.

Pristupni proces Republike Hrvatske Europskoj uni-
ji bio je jedna od glavnih tema razgovora tijekom rad-
nog posjeta predsjednice Vlade Jadranke Kosor Dan-
skoj. (Izvor: Vlada RH)
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2010. godinu, a iznosio je 6,5 milijuna eura. Uvoz je smanjen 50,9 posto, a ostvaren je u ukupnom 
iznosu od 2,2 milijuna eura. Hrvatsku je posjetilo 8813 latvijskih turista, što je porast od 23,4 po-
sto u usporedbi s prethodnim razdobljem.

Bilateralni susret na najvišoj razini potvrda je prijateljskih odnosa s Litvom. Predsjednik Republike 
Hrvatske Ivo Josipović posjetio je Vilnius krajem ožujka i sastao se s najvišim litavskim državnim 
dužnosnicima. Robna razmjena dviju država iznosila je 24,8 milijuna eura. Izvoz iz Hrvatske pao 
je 12 posto u usporedbi s prethodnom godinom, a iznosio je 7,3 milijuna eura. Kod uvoza ostvare-
no je povećanje od 41,9 posto ili 17,5 milijuna. Hrvatsku je posjetilo 20.674 litavskih turista ili 3,2 
posto više nego prethodne godine.

I u gospodarskoj suradnji s Estonijom bilježi se pad 
robne razmjene. Međutim, zamjetno je porastao 
broja turista (12,2 posto) u usporedbi s prethodnom 
godinom, odnosno ukupno je Hrvatsku posjetilo 
6000 Estonaca.

Švedska je stalni zagovornik proširenja Europske 
unije, pa je i u 2011. godini pružala aktivnu pot-
poru dovršetku hrvatskih pristupnih pregovora. U 
toj su godini postignuti i konkretni rezultati na po-
dručju gospodarske suradnje – u povećanju trgovin-
ske razmjene i turističkih posjeta, pokretanju no-
vih švedskih investicija te općenito u odličnoj su-
radnji gospodarskih subjekata na hrvatskom i šved-
skom tržištu. Hrvatsko-švedski poslovni susret odr-
žan je u Malmöu u siječnju, a gospodarski seminar u 
Stockholmu u svibnju. Zahvaljujući djelovanju Hr-
vatsko-švedske trgovinske komore pokrenuta su i dva 
nova investicijska projekta Croviva i Chambertech.

Dobri odnosi sa Španjolskom nastavljaju se razvijati 
na svim područjima i na temelju sredozemne pripad-
nosti dviju država. U Madridu su održane redovite političke konzultacije na razini državnih tajni-
ka ministarstava vanjskih poslova u veljači te na razini ravnatelja uprava u studenome. U svibnju su 
se u Istanbulu na rubu UN-ove konferencije sastali ministar Gordan Jandroković i njegova španjol-
ska kolegica Trinidad Jiménez. Pojačana je policijska suradnja te suradnja na području pravosuđa, 
poglavito nakon potpisanog Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Špa-
njolske o borbi protiv kriminala i o sigurnosnim pi-
tanjima koji je u Madridu u listopadu potpisao mini-
star unutarnjih poslova Tomislav Karamarko.

Robna razmjena između Španjolske i Hrvatske u 
2011. godini pala je 2,5 posto te je iznosila 271,9 
milijuna eura. Iz Hrvatske je izvezeno roba u vrijed-
nosti 43,8 milijuna eura, što je 27 posto manje, dok 
je iz Španjolske uvezeno roba u vrijednosti od 228,1 milijun eura, što je povećanje 6 posto u odno-
su na prethodnu godinu. U 2011. godini Hrvatsku je posjetilo 220.957 španjolskih turista ili 4,7 
posto više nego u 2010., a ostvarili su 437.258 ili 3,3 posto više noćenja. Pojačana je i suradnja na 
prijenosu znanja i iskustava u sektoru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja između Hrvatske i 
španjolske pokrajine Extremadura.

Politički odnosi Portugala i Hrvatske nisu u 2011. godini zabilježili veće promjene, iako postoji 
spremnost za podizanje sveukupne bilateralne suradnje na višu razinu. U tome će svakako pomo-
ći i odluka o zadržavanju portugalskog Veleposlanstva u Zagrebu prilikom reduciranja portugal-
ske diplomatske mreže u Europi.

Hrvatski ministar Gordan Jandroković sastao se sa 
švedskim kolegom Carlom Bildtom tijekom Croatia 
summita u Dubrovniku.

Udruga Fundación Tres Culturas iz Seville po-
svetila je siječanj i veljaču u 2011. godini Re-
publici Hrvatskoj. Organiziran je niz događa-
nja, a zapažen je bio Ciklus hrvatskog filma.
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Hrvatski izvoz u Portugal 2011. godini iznosio je 5,9 milijuna eura i smanjen je 10,3 posto, a uvoz 
u vrijednosti 23,7 milijuna eura povećan je 1,3 posto u usporedbi s prethodnom godinom. Hrvatsku 
je posjetilo 29.319 portugalskih turista ili 4,1 posto 
više u odnosu na godinu prije.

Hrvatska i Finska nastavljaju pozitivan trend razvo-
ja u jačanju suradnje na brojnim područjima, a na-
pose onima vezanim uz članstvo u Europskoj uniji. 
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović pot-
kraj svibnja posjetio je Helsinki, a u listopadu finski 
ministar vanjskih poslova Erkki Tuomioja službe-
no je posjetio Zagreb.

Tri skupna posjeta finskih gospodarstvenika Hr-
vatskoj pridonijela su jačanju gospodarske suradnje. 
Predstavnici Ruissalo Foundationa boravili su u Du-
brovniku u travnju radi upoznavanja s mogućnosti-
ma ulaganja u zdravstveni turizam i brodogradnju. 
Potkraj travnja Dubrovnik je posjetila skupina od 
gotovo stotinu finskih predsjednika uprava i direk-
tora vodećih finskih tvrtki. Treća poslovna skupina 
predstavnika finskih tvrtki posjetila je Zagreb u svibnju. Uspješno djelovanje na finskom tržištu za-
bilježile su i hrvatske tvrtke „Đuro Đaković“, „Monting“ te „Končar Grupa“. Suradnja znanstvenih 
zajednica odvija se na konkretnim projektima između znanstveno-istraživačkih i obrazovnih insti-
tucija. Zabilježen je visoki porast finskih turista u Hrvatskoj (gotovo 30 posto više nego prethodne 
godine) te određeni oporavak robne razmjene.

Odnosi s Belgijom su vrlo dobri i prijateljski, razvijeni podjednako s federacijom i federalnim je-
dinicama Flandrijom i Valonijom. U travnju se u Bruxellesu državni tajnik za europske integracije 
Andrej Plenković sastao s ministrom za razvojnu suradnju i europske poslove Olivierom Chaste-
lom. Potkraj lipnja Belgiju je posjetila predsjednica Vlade Jadranka Kosor i sastala se s belgijskim 
premijerom Yvesom Letermeom.

U studenom je dogovorena priprema novog programa suradnje između Vlade Republike Hrvatske 
i Vlade Flandrije. Veleposlanstvo Kraljevine Belgije u Zagrebu u listopadu je organiziralo posjet 
predstavnika valonskih tvrtki Hrvatskoj radi utvrđivanja zajedničkih poslovnih interesa. U odnosu 
na 2010. hrvatski izvoz u Belgiju povećan je 27,4 posto, dok je uvoz smanjen 4,7 posto. Broj belgij-
skih turista u Hrvatskoj povećan je 16,1 posto, a broj noćenja 10,9 posto.

Politički odnosi s Nizozemskom dobri su i u stalnom usponu, a to potvrđuju i bilateralni susreti ti-
jekom godine. Sredinom veljače u službenom je posjetu Nizozemskoj bio ministar Gordan Jandro-
ković. Potkraj travnja Hrvatsku je posjetio predsjednik nizozemskog Senata René van der Linden. 
U Haagu je u svibnju boravio hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Nizozemska se ističe po programima pomoći, pa je u 2011. godini nizozemska vlada u sklopu pro-
grama Matra i G2G Environment odobrila sedam kratkoročnih projekata u Hrvatskoj u ukupnom 
iznosu od 713 milijuna eura.

Nizozemska je u 2011. godini bila najveći inozemni ulagač u Hrvatsku. U robnoj razmjeni, u od-
nosu na 2010. godinu, zabilježen je mali porast izvoza od 0,5 posto i pad uvoza od 3,2 posto. Nizo-
zemska je bila na sedmom mjestu po broju turista koji su posjetili Hrvatsku.

I u odnosima s Luksemburgom važno mjesto zauzima dosljedna potpora članstvu Hrvatske u Eu-
ropskoj uniji. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i luksemburški premijer Jean-Clau-
de Juncker sastali su se u svibnju u Firenci na Festivalu Europe, kada je obojici dodijeljena nagra-
da za mir „Premio Galileo 2000“. Luksemburg je nastavio financijski pomagati razminiranje u Hr-
vatskoj. Dobri gospodarski odnosi između dviju država potvrđeni su relativno stabilnom robnom 
razmjenom, kontinuiranim rastom turističkih posjeta Luksemburžana Hrvatskoj (u 2011. ostvaren 
je porast njihova broja 4,6 posto, a noćenja 9,2 posto), kao i iskazanim zanimanjem za daljnje una-
pređenje gospodarske suradnje.

Hrvatska suradnja s Finskom jačala je na mnogim pod-
ručjima, a osobito onima vezanim uz članstvo u Europ-
skoj uniji. Finski ministar vanjskih poslova Erkki Tuo
mioja službeno je posjetio Zagreb u listopadu.



Godišnjak 2011. | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 28

Bilateralna suradnja

Hrvatska i Irska njeguju tradicionalno dobre i prijateljske odnose. Ministar Gordan Jandroković 
tijekom sjednice Odbora ministara Vijeća Europe u Istanbulu u svibnju sastao se s državnom mi-
nistricom za trgovinu i razvoj u Ministarstvu vanjskih poslova i trgovine Irske Jan O’Sullivan. U 
rujnu je predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić službeno posjetio Irsku. Predsjednik Odbora za 
europske integracije Neven Mimica također je radno posjetio Dublin.

Vanjskotrgovinska razmjena između Irske i Republike Hrvatske bila je u 2011. godini bitno ma-
nja, a zabilježen je i 2,2 posto manji broj irskih turista u Hrvatskoj (28.284), koji su ostvarili i ma-
nje noćenja u odnosu na prethodnu godinu.

Na bilateralne odnose s Maltom snažno utječe kontekst Europske unije. Predsjednik Hrvatskog 
sabora Luka Bebić sudjelovao je na godišnjoj konferenciji predsjednika nacionalnih parlamenata 
država članica Europske unije i zemalja kandidata. Odvojeno se sastao i s predsjednikom parlamen-
ta Malte Michaelom Frendom.

Hrvatski izvoz u tu je državu iznosio 179,1 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 15,9 posto 
u odnosu na 2010., dok je uvoz iznosio 37,6 milijuna eura i bio 0,4 posto manji. S Malte je u Hr-
vatsku stiglo 1358 turista ili 7,4 posto više u odnosu 
na 2010. godinu.

Bilateralni odnosi s Ciprom u stalnom su usponu. 
Ministar Gordan Jandroković se u svibnju tijekom 
konferencije Ujedinjenih naroda o najmanje razvi-
jenim zemljama u Istanbulu sastao s ciparskim ko-
legom Markosom Kyprianouom. Ministar Kypria-
nou sudjelovao je na Croatia Summitu u Dubrovni-
ku. U studenom je u Nikoziji u radnom posjetu bo-
ravio glavni pregovarač Vladimir Drobnjak.

Hrvatski izvoz u Cipar ostvaren je samo u četvrti-
ni iznosa iz 2010. godine (14,5 milijuna eura), dok je 
uvoz bio 363,8 posto viši (8,1 milijun eura). Hrvat-
sku je posjetilo 1505 ciparskih turista (16,5 posto vi-
še nego u 2010.).

Intenziviranje bilateralnih odnosa Hrvatske i Uje-
dinjene Kraljevine tijekom 2011. bilo je u znaku 
hrvatskog pristupanja Europskoj uniji. Uz nekoliko posjeta glavnog pregovarača Vladimira Drob-
njaka Londonu (ožujak, srpanj, listopad) Veliku Britaniju posjetila je i predsjednica Vlade Jadran-
ka Kosor. S premijerom Davidom Cameronom sastala se u Londonu 10. lipnja, što se vremenski 
poklopilo s odlukom Europske komisije o ispunjavanju svih uvjeta od strane Hrvatske za završetak 
pregovora. Tradicionalno naglašavajući važnost provedbe reformi u pravosuđu, u travnju je Hrvat-
sku posjetio britanski ministar pravosuđa Kenneth Clarke. Tijekom godine zabilježeno je i neko-
liko važnih posjeta parlamentarnih izaslanstava. Odbor za europske integracije Hrvatskog sabora 
posjetio je britanski Parlament, dok je Hrvatsku posjetilo izaslanstvo parlamentarne skupine pri-
jateljstva, što je utrlo put intenzivnijoj razmjeni parlamentarnih dužnosnika u budućem razdoblju.

Robna razmjena iznosila je 348,4 milijuna eura, što je smanjenje od 6,9 posto u odnosu na 2010. 
godinu. Hrvatski izvoz iznosio je 128 milijuna eura i smanjen je 2,8 posto, a uvoz iz Velike Brita-
nije u vrijednosti od 219 milijuna eura manji je 9,2 posto. Hrvatsku je posjetilo 256.264 britanska 
turista, što je povećanje od 6,2 posto, a ostvarili su 5,5 posto više noćenja (1.223.855) u odnosu na 
prethodnu godinu. To je prvo povećanje broja britanskih turista nakon 2006. godine.

Obostrana želja za jačanje bilateralne suradnje s posebnim naglaskom na nastavak razmjene isku-
stava u pitanjima vezanima za članstvo u Europskoj uniji obilježje je odnosa Hrvatske i Islanda. U 
jesen 2011. godine predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić službeno je posjetio Reykjavik. Poti-
caj jačanju bilateralne suradnje dao je i porast trgovinske razmjene od 32 posto koji uključuje i zna-
čajan porast hrvatskog izvoza u tu državu (gotovo 400 posto u usporedbi s prethodnom godinom) 
te povećanje broja islandskih turista u Hrvatskoj od 48 posto.

Ministar Gordan Jandroković sastao se s ciparskim 
kolegom Markosom Kyprianouom na marginama Kon-
ferencije UN-a o najmanje razvijenim zemljama u svib-
nju u Istanbulu.
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Odnose Hrvatske i Norveške u 2011. godini svaka-
ko je obilježio dvodnevni državni posjet norveško-
ga kralja Haralda V. u svibnju. Uz sastanke s pred-
sjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem, 
predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebićem 
i predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor, posjet je 
imao i gospodarski sadržaj. Održan je gospodarski 
forum pod nazivom Croatian-Norwegian Forum of 
Excellence u Zagrebu, a norveški je suveren u Šibeni-
ku nazočio i svečanom otvorenju pomorskoga ino-
vacijskog centra iNavis. Uoči toga državnog posje-
ta u Oslu je 3. svibnja održan seminar na kojem je 
predstavljen hrvatski energetski sektor obnovljivih 
izvora energije. Zagreb je u travnju posjetio i nor-
veški ministar vanjskih poslova Jonas Gahr Støre.

Bilateralna gospodarska suradnja ima pozitivan trend već nekoliko posljednjih godina. Robna raz-
mjena u 2011. godini povećana je 193 posto i dosegnula je ukupan iznos od 182,4 milijuna eura. 
I izvoz iz Hrvatske u Norvešku jako je porastao (više od 600 posto) i iznosio je 143 milijuna eu-
ra. Uvoz iz Norveške, međutim, bio je 7 posto manji 
nego u 2010. godini. Hrvatsku je posjetilo 92.276 
norveških turista, što je povećanje od 8,4 posto u 
odnosu na godinu prije, a i broj noćenja bio je 11,4 
posto veći.

U odnosima sa Švicarskom najvažniji događaj bio 
je posjet švicarske predsjednice Micheline Calmy-
Rey u studenome. Bio je to prvi posjet jednoga švi-
carskog predsjednika Hrvatskoj. Osim s predsjed-
nikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem, švi-
carska se predsjednica sastala i s predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebićem. S obzirom da 
je ujedno obavljala i dužnost ministrice vanjskih poslova, u toj se prigodi zasebno sastala i s mini-
strom Gordanom Jandrokovićem.

U 2011. godini Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu bilo je kontaktno veleposlanstvo NA-
TO-a za Švicarsku (NATO Contact Point Embassy).

Trgovinska razmjena zabilježila je rast. Ukupna robna razmjena iznosila je 363,7 milijuna eura. Hr-
vatski izvoz u Švicarsku povećao se 5 posto (78,6 milijuna eura) u odnosu na 2010., a uvoz iz Švi-
carske 9,6 posto (285 milijuna eura). Hrvatsku je posjetilo 8 posto više, odnosno 161.511 švicar-
skih turista.

U 2011. nije bilo bilateralnih susreta predstavni-
ka Hrvatske i Lihtenštajna, a gospodarska surad-
nja također je skromna. Ukupna robna razmjena 
iznosila je 11,8 milijuna eura, pri čemu je hrvatski 
izvoz povećan 51 posto i iznosio je 11 milijuna eura, 
a uvoz iz Lihtenštajna smanjio se 57 posto te je izno-
sio 800.000 eura.

Odnosi sa Svetom Stolicom dosegnuli su vrhunac 
tijekom posjeta Hrvatskoj pape Benedikta XVI. u 
lipnju. Papin pohod Hrvatskoj značio je snažnu mo-
ralnu i duhovnu podršku Svete Stolice ulasku Hr-
vatske u Europsku uniju. I proslava 300. obljetnice 
rođenja hrvatskog isusovca i humanista Ruđera Josi-
pa Boškovića pridonijela je jačanju bilateralnih od-
nosa dviju strana. Završna proslava 300. godišnjice 
rođenja Ruđera Boškovića organizirana je na Papin-

U bilateralnim odnosima Hrvatske i Norveške najvaž-
niji događaj u 2011. godini bio je dvodnevni državni po-
sjet norveškoga kralja Haralda V. (Izvor: Vlada RH)

Festival klasične glazbe u mondenom švicar-
skom Bad Ragazu u veljači otvoren je iznimno 
uspješnim nastupom Zagrebačkih solista, vi-
olončelista Luke Šulića i flautistice Eve Nine 
Kozmus, a među nazočnima bili su ministar 
unutarnjih poslova te bivši ministar vanjskih 
poslova Kneževine Lihtenštajna.

Apostolski pohod Hrvatskoj pape Benedikta XVI. u 
lipnju bio je vrhunac u odnosima Svete Stolice i Hrvat-
ske u godini kada se obilježavala i 300. obljetnica ro-
đenja hrvatskog isusovca i humanista Ruđera Josipa 
Boškovića. (Izvor: Ured PRH)
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skom sveučilištu Gregoriani u Rimu. To je sveučilište izraslo iz Rimskog kolegija na kojem je Boš-
ković studirao, a zatim bio i profesor.

Sa San Marinom odnosi su prijateljski i ukorijenjeni u dubokim povijesnim vezama. U 2011. go-
dini hrvatski izvoz iznosio je 75 tisuća eura i bio 32,7 posto manji nego u 2010., uvoz iz San Mari-
na ostvaren je u vrijednosti 854 tisuće eura, odnosno bio je 7,2 posto manji.

Odnosi Hrvatske i Monaka su prijateljski, čemu u 
prilog govori činjenica da je prvi strani državnik ko-
jeg je knez Albert II. primio nakon vjenčanja bio 
upravo predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josi-
pović koji je službeno posjetio Monako u listopadu. 
Monako kontinuirano pruža potporu Hrvatskoj za 
razminiranje parkova prirode i za rad Centra za psi-
hosocijalnu rehabilitaciju i reintegraciju žrtava mina 
u Rovinju. Postoji obostran interes za ostvarivanje 
veće gospodarske suradnje. U odnosu na 2010. go-
dinu hrvatski je izvoz povećan 2,8 posto, dok je uvoz 
iz Monaka povećan 280,4 posto.

Hrvatska je nastavila održavati dobre odnose s An-
dorom i sa Suverenim Malteškim Redom, iako u 
2011. godini s njihovim visokim predstavnicima ni-
je bilo susreta.

U službenom posjetu Monaku predsjednika Republike 
Hrvatske Ivu Josipovića pratila je supruga Tatjana, a 
dočekali su ih princ Albert II. sa suprugom Charlene, 
princezom od Monaka. (Izvor: Ured PRH)
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Države jugoistočne Europe

U odnosima sa susjednim i drugim državama jugoistočne Europe Hrvatska teži 
kontinuiranom unapređenju na svim područjima, kao i stabilizaciji i razvoju cije-
le regije kroz integraciju u zajednički europski prostor. Hrvatska je i u 2011. godi-
ni posebnu pozornost u okviru svoje vanjske politike posvećivala upravo susjednim 
i državama u regiji. Intenzivirala je bilateralne kontakte na svim razinama, pruža-
la im potporu u euroatlantskom integracijskom procesu, poticala konstruktivan pri-
stup rješavanju otvorenih pitanja i ulagala znatne napore u cilju poboljšanja gospo-
darske i ukupne suradnje.

Hrvati u susjednim državama važna karika u odnosima  
s tim državama

Bilateralni odnosi Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom intenzivni su i dobrosusjedski, uz dosljed-
no zauzimanje za ostvarenje pune ravnopravnosti hrvatskog naroda kao jednog od triju konstitutiv-
nih naroda u Bosni i Hercegovini. Tijekom 2011. godine Hrvatska se nastavila zalagati da susjedna 
država dobije status zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u te za što skoriju provedbu Akcijskog 
plana za članstvo u NATO-u. Podrška je formalizirana 12. siječnja 2011. godine u Zajedničkoj 
izjavi o potpori euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine predsjednika Republike Hrvatske Ive 
Josipovića i predsjednice Vlade Jadranke Kosor.

Tijekom 2011. godine ostvarena je i dinamična raz-
mjena posjeta visokih dužnosnika. Osim posje-
ta hrvatskog predsjednika Bosni i Hercegovini ko-
ji je u različitim prigodama posjetio Sarajevo, Mo-
star, Bihać i Srebrenicu, ostvaren je službeni posjet 
Predsjedništva Bosne i Hercegovine u sastavu Želj-
ko Komšić, Nebojša Radmanović i Bakir Izetbe-
gović Hrvatskoj od 31. siječnja do 1. veljače, po-
sjet predsjednice Vlade Jadranke Kosor Mostaru 5. 
travnja u prigodi otvorenja 14. međunarodnog saj-
ma gospodarstva „Mostar 2011“ te neformalni trila-
teralni sastanak predsjednika Hrvatske, Srbije i čla-
nova Predsjedništva Bosne i Hercegovine 18. srpnja 
na Brijunima.

U Sarajevu su 3. studenoga potpisana dva sporazu-
ma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 
i Vlade Republike Hrvatske o gradnji južnih gra-
ničnih dionica autoceste na koridoru Vc i o gradnji 
mosta preko rijeke Save kod Gradiške te priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-661.

Bosna i Hercegovina četvrti je trgovinski partner Republici Hrvatskoj, dok je Hrvatska najvažni-
ji trgovinski partner Bosni i Hercegovini. U 2011. trgovinska razmjena između dviju zemalja u vri-
jednosti od 1,7 milijardi eura povećana je 15 posto. Izvoz iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu izno-
sio je 1,17 milijardi eura, a uvoz 544 milijuna eura. Suficit u korist Hrvatske u 2011. iznosio je 630 
milijuna eura. U 2011. iz Hrvatske je investirano 39,6 milijuna eura u Bosnu i Hercegovinu.

Hrvatsku je posjetilo 222.978 turista iz Bosne i Hercegovine (povećanje od 2,7 posto) koji su ostva-
rili 1.061.467 noćenja (povećanje od 1,3 posto u odnosu na 2010.).

Službeni posjet članova Predsjedništva Bosne i Herce-
govine Željka Komšića, Nebojše Radmanovića i Baki
ra Izetbegovića početkom godine potvrdio je sprem-
nost za jačanje ukupnih bilateralnih odnosa i suradnju 
na putu u euroatlantske integracije. (Izvor: Ured PRH)
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Ukupne bilateralne odnose Hrvatske i Srbije u 2011. 
godini obilježio je pozitivan trend razvoja i obostra-
na želja da ih se dovede na partnersku razinu. Inten-
zivni susreti najviših predstavnika dviju zemalja po-
tvrda su volje i spremnosti za njihovo daljnje unap-
ređenje te pokazatelj odlučnosti za rješavanje bilate-
ralnih pitanja u dijalogu.

Na Brijunima je 18. srpnja održan neformalni sa-
stanak hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, srbi-
janskog predsjednika Borisa Tadića i članova Pred-
sjedništva Bosne i Hercegovine. U Beogradu su se 
2. rujna na marginama UNESCO-ova sastanka na 
vrhu predsjednika država jugoistočne Europe odvo-
jeno sastali hrvatski i srbijanski predsjednik drža-
ve. Susret na premijerskoj razini bio je 1. travnja u 
Smederevu, kada je predsjednica hrvatske Vlade Ja-
dranka Kosor sudjelovala i na trilateralnom sastan-
ku sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem i slovenskim premijerom Borutom Pahorom. Pe-
ta sjednica međuvladina Mješovitog odbora za zaštitu manjina Republike Hrvatske i Republike Sr-
bije održana je 19. i 20. rujna u Beogradu i Šidu. Prioriteti i dalje ostaju obrazovanje na hrvatskom 
jeziku i uvođenje udžbenika na hrvatskom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Nakon višegodišnjeg zastoja u Beogradu je 19. svibnja održan sastanak Zajedničkog odbora za 
sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavi-
je – Aneks B. Tom prilikom dogovoreni su rokovi za fizičku primopredaju ukupno 44 nekretnina 
iz OECD-ove regije, dok je Zajednička radna komisija za provedbu Aneksa B Sporazuma o suk-
cesiji bivše države na sastanku održanom 9. rujna postigla dogovor o podjeli diplomatsko-konzu-
larnih predstavništava.

U razdoblju od travnja 2010. do rujna 2011. godine održane su četiri sjednice Međudržavne diplo-
matske komisije za identifikaciju granične crte i pripremu Ugovora o državnoj granici između Re-
publike Hrvatske i Republike Srbije.

U Zagrebu je 25. studenog održan sastanak međudržavnog Povjerenstva za povrat kulturnih doba-
ra. Tom je prilikom verificiran Zbirni popis kulturnih dobara s područja Republike Hrvatske koja se 
još nalaze u institucijama i ustanovama kulture u Republici Srbiji (ukupno 1065 preostalih kulturnih 
dobara). Raspravljalo se i o Nacrtu prijedloga protokola o povratu kulturnih dobara iz Republike Sr-
bije u Republiku Hrvatsku, kojim se utvrđuje dina-
mika povrata preostalih kulturnih dobara.

Na sastanku proširenog sastava Mješovite komisije 
za pripremu i razmjenu osoba optuženih ili osuđe-
nih za ratne zločine u siječnju Hrvatska i Srbija do-
govorile su se da će razmijeniti popise osoba optuže-
nih ili osuđenih za ratne zločine.

U 2011. ukupna robna razmjena između dviju dr-
žava iznosila je 662 milijuna eura, što je povećanje 
od 7 posto u odnosu na 2010. Iz Hrvatske je u Sr-
biju izvezeno robe u vrijednosti 375 milijuna eura, 
dok je iz Srbije uvezeno robe u vrijednosti 287 mi-
lijuna eura.

Republika Hrvatska i Crna Gora njeguju vrlo do-
bre odnose i suradnju, a otvorena pitanja ne optere-
ćuju bilateralne odnose. I u 2011. godini nastavlje-
na je razmjena bilateralnih susreta na najvišoj razini. 

Budućnost proširenja Europske unije na države regi-
je bila je glavna tema „Foruma EU – Srbija“ u rujnu u 
Beogradu. O tome su uz ostale govorili ministar Gor
dan Jandroković i zamjenik predsjednika Vlade Srbije 
za europske integracije Božidar Đelić.

Predanost razvitku dobrosusjedskih odnosa potvrđe-
na je i na susretu ministra Gordana Jandrokovića i nje-
gova crnogorskog kolege Milana Roćena tijekom ne-
formalnoga ministarskog sastanka Procesa suradnje u 
jugoistočnoj Europi u siječnju u Budvi.
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Crnogorski predsjednik Filip Vujanović posjetio je Hrvatsku 10. i 11. listopada, a predsjednik Hr-
vatskog sabora Luka Bebić Crnu Goru u ožujku.

Crna Gora ratificirala je Sporazum o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske ma-
njine u Republici Hrvatskoj. Potpisan je i Sporazum o policijskoj suradnji te sporazumi o suradnji 
na području pravosuđa i konzularnih poslova.

U cilju regulacije graničnog prometa hrvatska strana u svibnju je predala nacrte ugovora o granič-
nim prijelazima i sporazuma o pograničnom prometu koji su usklađeni sa zakonodavstvom Repu-
blike Hrvatske i standardima Europske unije koji uređuju tu materiju. Sporazumom o pogranič-
nom prometu stanovnicima pograničnog područja bit će olakšan promet u pograničnom području 
između Hrvatske i Crne Gore i nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, ali i kada Hrvatska po-
stane dijelom schengenskog prostora.

Hrvatska je zainteresirana za jačanje i veću dinamiku gospodarske suradnje s Crnom Gorom. U 
2011. godini robna razmjena povećana je 7 posto u odnosu na 2010. godinu. Hrvatski izvoz bio je 
veći 6 posto, odnosno iznosio je 86 milijuna eura, dok je uvoz iz Crne Gore u vrijednosti od 3,6 mi-
lijuna eura povećan 32 posto.

Napredak regije važan za približavanje Europskoj uniji

Hrvatska razvija sadržajne odnose s Kosovom i podupire njegovu europsku orijentaciju kao jam-
stvo stabilnosti ne samo te mlade države nego i cijele regije. Hrvatsku su posjetili ministar vanj-
skih poslova Enver Hoxhay u ožujku, ministar gospodarskog razvitka Besim Beqay u svibnju te 
potpredsjednik Vlade i ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović u lipnju. Kosovski premi-
jer Hashim Thaçi sudjelovao je na Croatia summitu u Dubrovniku, a predsjednica Vlade Jadranka 
Kosor službeno je posjetila Kosovo u kolovozu. Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić bora-
vio je na Kosovu u studenome. Hrvatska se dosljedno zalagala za uključivanje Kosova u regionalne 
asocijacije i bila aktivna u pomoći i stručnom osposobljavanju kosovskih kadrova na različitim po-
dručjima, posebno izgradnji institucija. Podržavala je napore kosovskih vlasti i EULEX-a u borbi 
protiv organiziranog kriminala, korupcije i krijumčarenja na svim razinama. Hrvatska ulaže napo-
re za veću gospodarsku suradnju, a na Kosovu već djeluje osamdesetak hrvatskih tvrtki. Trgovinska 
razmjena iznosila je 65,9 milijuna eura, što je 14,7 posto više nego 2010. godine.

Suradnja s prijateljskom Makedonijom bila je uspješna na političkom i kulturnom planu, dok 
na području gospodarstva ima prostora za daljnje unapređenje odnosa. Makedonski predsjednik 
Gjorge Ivanov posjetio je Hrvatsku u listopadu. Za svoj prvi službeni posjet inozemstvu novi mi-
nistar vanjskih poslova Nikola Poposki odabrao je Zagreb (u kolovozu). Predsjednik makedon-
ske vlade Nikola Gruevski sudjelovao je na Croa-
tia Summitu u Dubrovniku. Hrvatska dosljedno po-
dupire približavanje i ulazak Makedonije u Europ-
sku uniju i NATO.

Hrvatska je s Albanijom nastavila graditi dobre od-
nose na temelju zajedničkih strateških interesa. U 
veljači su održane konzultacije državnog tajnika za 
politička pitanja Marija Nobila i zamjenice mini-
stra vanjskih poslova Albanije Edith Harxhi. Za-
mjenik albanskog premijera i ministar vanjskih po-
slova Edmond Haxhinasto sudjelovao je na Croa-
tia Summitu u Dubrovniku. Visoki predstavnici Re-
publike Hrvatske sudjelovali su na sastancima mini-
stara vanjskih poslova i obrane u okviru albanskog 
predsjedanja Američko-jadranskom poveljom.

Nastavljen je pozitivan trend razvoja bilateralnih 
odnosa s Turskom na svim područjima – politič-

Na poziv predsjednika Abdullaha Güla predsjednik 
Republike Hrvatske Ivo Josipović u ožujku je sa supru-
gom službeno posjetio Republiku Tursku. (Foto: FAH)
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kom, parlamentarnom, obrambenom i sigurnosnom, ali i s perspektivom za unapređenje na gos-
podarskom planu. Na poziv turskog predsjednika Abdullaha Güla predsjednik Republike Hr-
vatske Ivo Josipović u ožujku je službeno posjetio Tursku. Sastao se i s predsjednikom parlamen-
ta Mehmetom Ali Sahinom, premijerom Recepom Tayyipom Erdoğanom te s bivšim predsjed-
nikom Suleymanom Demirelom. Ministar Gordan Jandroković za 121. sjednice Odbora mini-
stara Vijeća Europe, održane u svibnju u Istanbulu, odvojeno se sastao s turskim kolegom Ahme-
tom Davutoğluom. Također u svibnju ministar Jandroković se u sklopu 4. konferencije UN-a o 
najmanje razvijenim zemljama u Istanbulu susreo s turskim predsjednikom Gülom i turskim pre-
mijerom Erdoğanom. Održane su i redovite političke konzultacije s predstavnicima turskog mini-
starstva vanjskih poslova u Ankari.

Ukupna robna razmjena Hrvatske i Turske iznosila je 417,7 milijuna eura (25,7 posto manje nego u 
2010.). Hrvatska je u Tursku izvezla robe u vrijednosti od 173,5 milijuna eura (105 posto više), dok 
je uvoz iz Turske iznosio 244,2 milijuna eura (80,5 posto manje nego prethodne godine). Hrvatsku 
je posjetilo 44.278 turskih turista, što je 17,8 posto više nego godinu prije.

Regionalna multilateralna suradnja

U okviru Procesa suradnje u jugoistočnoj Euro-
pi Hrvatska je aktivno pridonosila političkom di-
jalogu, dobrosusjedskim odnosima i suradnji drža-
va regije kroz pružanje podrške i tehničke pomoći 
državama jugoistočne Europe na njihovu putu pre-
ma europskim i euroatlantskim integracijama. Hr-
vatska je sudjelovala na svim sastancima u okviru cr-
nogorskog predsjedanja Procesom suradnje u jugoi-
stočnoj Europi, a na završnoj ministarskoj konferen-
ciji krajem lipnja pridonijela je i oblikovanju završ-
nog dokumenta konferencije pod nazivom Deklara-
cija iz Budve.

Hrvatska je bila aktivno uključena u projektne ak-
tivnosti u okviru Vijeća za regionalnu suradnju ko-
je su se provodile na temelju ranije usvojene Strate-
gije i Radnog programa. Posebno se razvila suradnja 
u području pravosuđa i unutarnjih poslova, a tome je pridonijelo i osnivanje upravljačke skupine sa 
zadaćom provođenja Regionalnoga strateškog dokumenta i Akcijskog plana za razdoblje od 2011. 
do 2013. godine. Hrvatska se uključila i u takozvani Ljubljanski proces, odnosno u projekt zaštite 
kulturnoga i tradicijskog nasljeđa regije. Za provedbu tog projekta osnovano je i stalno Tajništvo sa 
sjedištem na Cetinju u Crnoj Gori.

Hrvatska je bila aktivna i u pretvorbi Inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi u Centar za pri-
mjenu zakona u jugoistočnoj Europi. Usvojen je niz statusnih dokumenata koji dopunjuju Kon-
venciju o osnivanju Centra. Na taj način stvoreni su preduvjeti da se Centar razvije i djeluje kao re-
gionalna organizacija s jasnim nadležnostima u borbi protiv organiziranoga i prekograničnog kri-
minala. Isticanjem kandidature diplomata Borisa Belanića za mjesto glavnog direktora Centra za 
primjenu zakona u jugoistočnoj Europi Hrvatska je potvrdila usmjerenost ka daljnjem jačanju regi-
onalne suradnje i na tom području.

U okviru Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice Hrvatska je sudjelovala u projektu 
suradnje policijskih službi u zračnim lukama zemalja članica. Tijekom godine Regionalnom cen-
tru za migracije, azil i izbjeglice u Skopju dostavila je odgovore na opsežni upitnik vezan uz migra-
cijski profil zemlje. Očekuje se da će analiza prikupljenih odgovora u svim državama članicama re-
zultirati stvaranjem jedinstvene i precizne slike migracijskih procesa u regiji.

Hrvatska je sudjelovala na svim sastancima tijekom 
crnogorskog predsjedanja Procesom suradnje u jugo
istočnoj Europi.
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Daljnje jačanje suradnje članica u europskom inte-
gracijskom procesu okosnica je aktivnosti Hrvatske 
u okviru Srednjoeuropske inicijative. Težište hr-
vatskog interesa u proteklom razdoblju bilo je jača-
nje sinergije između različitih inicijativa i oblika su-
radnje u regiji. Posebno se to odnosi na bolju koordi-
niranost regionalnih aktivnosti oko plana projektne 
suradnje. Unutar politike europskih makroregional-
nih strategija Hrvatska se zalaže za jaču ulogu Sred-
njoeuropske inicijative u daljnjem povezivanju regi-
ja, podregija i lokalnih zajednica.

Jadransko-jonska inicijativa za Republiku Hrvat-
sku važan je instrument jadranske i sredozemne po-
litike. Suradnja unutar Inicijative usmjerena je na ja-
čanje odnosa zemalja članica i poticanje razvoja, raz-
mjene znanja i informacija te pripreme infrastruk-
turnih i drugih posebnih razvojno-komercijalnih 
projekata. Osim suradnje na međudržavnoj razini 
stvorene su pretpostavke i za unapređenje suradnje između lokalnih i regionalnih vlasti te civil-
nog sektora država članica. Tijekom 2011. nastavljen je dijalog o Jadransko-jonskoj makroregiji i u 
svezi s time o zajedničkoj strategiji suradnje zemalja Jadranskog i Jonskog mora. Hrvatska se pri-
tom zalaže za uspostavu ravnoteže između teritorijalnih i resornih politika kako bi odabrani pro-
jekti služili regiji u cijelosti.

U okviru provedbe Strategije Europske unije za 
dunavsku regiju u Vukovaru je 29. travnja održa-
na Vukovarska dunavska konferencija kojoj je do-
maćin bila predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Uz 
visoke predstavnike četrnaest zemalja uključenih u 
Dunavsku strategiju na konferenciji su sudjelovali i 
povjerenik Europske komisije za regionalnu politi-
ku Johannes Hahn te predsjednica Odbora regija 
Europske unije Mercedes Bresso. Na Konferenciji 
je izražena politička potpora toj zajedničkoj inicija-
tivi i ostvarenju projekata definiranih u Akcijskom 
planu Strategije koji će pridonijeti razvoju cijeloga 
dunavskog slijeva. U procesu priprema za provedbu 
Dunavske strategije Republika Hrvatska je s Bavar-
skom preuzela koordinaciju prioritetnog područja 
pod nazivom „Očuvanje bioraznolikosti, krajobra-
za i kvalitete zraka i tla“, a s Baden Württembergom 
prioritetnog područja „Jačanje konkurentnosti poduzetništva i razvoja privrednih klastera“. Hrvat-
ski predstavnici iz mjerodavnih resora također su aktivni i u preostalih devet prioritetnih područ-
ja Akcijskog plana.

Tijekom prve godine predsjedanja Radnom zajednicom Alpe – Jadran Hrvatska je s ostalim čla-
nicama radila na reafirmaciji te dugogodišnje regionalne inicijative. Rasprave o prilagodbi organi-
zacijske strukture i postavljanju novih političkih ciljeva još nisu završene, a cilj je pronaći i odabra-
ti kvalitetna rješenja koja bi Radnu zajednicu uklopila u aktualne regionalne procese u Europskoj 
uniji. Naglasak hrvatskog predsjedanja je na sportskim, kulturnim i turističkim događanjima, uz 
poticanje razvoja projektne suradnje tematski orijentirane na gospodarski razvoj regije.

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na mini-
starskom sastanku Jadransko-jonske inicijative u svib-
nju u Bruxellesu. Sastanku su supredsjedali ministar 
vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćen i predsjedni-
ca Odbora regija EU-a Mercedes Bresso.

U okviru Strategije Europske unije za Dunavsku regiju 
u travnju je održana Vukovarska dunavska konferenci-
ja. Na konferenciji su sudjelovali i povjerenik Europske 
komisije za regionalnu politiku Johannes Hahn i pred-
sjednica Odbora regija Mercedes Bresso.
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Sjedinjene Američke Države  
i ostale države Sjeverne Amerike

Nastavljen je višegodišnji pozitivan trend savezničkih i partnerskih odnosa sa Sjedi-
njenim Američkim Državama, posebice na području političke i sigurnosne surad-
nje. Konstruktivnom politikom prema susjedima i doprinosom euroatlantskoj in-
tegraciji zemalja jugoistočne Europe Hrvatska se potvrđuje kao pouzdan partner 
Sjedinjenih Američkih Država i međunarodne zajednice u regiji. Snažna američka 
potpora dovršetku pristupnih pregovora i ulasku Hrvatske u članstvo Europske uni-
je također je potvrda odličnih bilateralnih odnosa.

Brojni susreti dužnosnika i posjeti američkih turista

Intenzivan politički dijalog vidi se i u nizu susreta visokih dužnosnika dviju zemalja. Predsjednik 
Republike Hrvatske Ivo Josipović tijekom posjeta Sjedinjenim Američkim Državama u svibnju sa-
stao se s potpredsjednikom Josephom Bidenom i državnom tajnicom Hillary Rodham Clinton 
te s članovima Kongresa, senatorom Markom Begichem i zastupnicima Eltonom Galleglyem i 
Dennisom Kucinichem. Ključne teme razgovora bile su dovršetak hrvatskih pristupnih pregovo-
ra i stanje u regiji, posebno u Bosni i Hercegovini.

U veljači su ministar Gordan Jandroković i držav-
na tajnica Hillary Rodham Clinton u Washing-
tonu potpisali Sporazum o zračnom prometu. Mi-
nistar se tada sastao i s višom direktoricom za europ-
ska pitanja i posebnom pomoćnicom predsjednika 
SAD-a Elizabeth Sherwood-Randall, predsjedni-
com senatskog Pododbora za Europu Jeanne Sha-
heen i predsjednikom Pododbora za Europu Zastu-
pničkog doma Danom Burtonom. Izaslanstvo Od-
bora za europske integracije Hrvatskog sabora ko-
je je vodio potpredsjednik Sabora i predsjednik Od-
bora Neven Mimica u svibnju je boravilo u SAD-u.

Tijekom Croatia Summita, u srpnju u Dubrovni-
ku, predsjednica Vlade Jadranka Kosor sastala 
se s podtajnikom za političke poslove Williamom 
Burnsom.

Hrvatska je strana nastavila ispunjavati uvjete za uključenje u američki Program izuzeća od viza u 
okviru kojeg je u veljači potpisan sporazum o sigurnosnoj suradnji u borbi protiv teškog kriminala. 
Time je zaokružen pravni okvir te suradnje. Na inicijativu američke strane u listopadu su u Zagre-
bu održani neformalni pregovori o nacrtu novog ugovora o izručivanju.

Interes američke strane za unapređenje gospodarske suradnje s Hrvatskom i jugoistočnom Euro-
pom potvrđuje održavanje regionalne konferencije o trgovini i ulaganjima Brown Forum u travnju 
u Dubrovniku. U toj je prigodi obilježena i 15. obljetnica tragične pogibije američkog ministra tr-
govine Rona Browna. U listopadu je u Zagrebu održan Chicago Week. Događaj je imao političku, 
kulturnu i poslovnu dimenziju.

Unatoč ukidanju carinskih povlastica od siječnja 2011. godine, robna razmjena porasla je 20,4 po-
sto u odnosu na prethodnu godinu i dosegnula 874,6 milijuna američkih dolara. U turizmu je tako-

Tijekom radnog posjeta SAD-u u veljači ministar Gor
dan Jandroković i američka državna tajnica Hillary 
Rodham Clinton potpisali su Sporazum o zračnom 
prometu.
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đer nastavljen pozitivan trend. Hrvatsku je posjetilo 13,6 posto više Amerikanaca. Mogućnost us-
postave izravnih letova između Hrvatske i SAD-a, na temelju komercijalnih interesa avioprijevo-
znika, dobila je velik poticaj dodjelom kategorije „1“ sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Hrvatskoj 
od strane američke Savezne agencije za kontrolu zračnog prometa u siječnju i stupanjem na snagu 
Sporazuma o zračnom prometu u rujnu. Međutim, gospodarska suradnja i dalje je ispod potencija-
la i želja dviju strana, posebice kad je riječ o američkim ulaganjima u Hrvatsku.

Mobilnost mladih – temelj za daljnji napredak odnosa s Kanadom

Potvrda dobrih odnosa Hrvatske i Kanade na po-
litičkom planu su i političke konzultacije na razini 
ravnatelja uprava u Ottawi u ožujku te susret mini-
stra Gordana Jandrokovića s kanadskim kolegom 
Lawrenceom Cannonom u Zagrebu 9. studenoga.

Potencijale gospodarske suradnje valja još razviti, pa 
je u rujnu hrvatsko gospodarsko izaslanstvo boravilo u Kanadi na poslovnom forumu Croatia: Your 
Gateway to Europe. Unapređenju gospodarske suradnje pridonosi i Hrvatsko-kanadska poslovna 
mreža (CCBN) koja okuplja poduzetnike hrvatsko-kanadskog podrijetla te Kanadsko-hrvatska 
gospodarska komora u Torontu. U svibnju je stupio na snagu Memorandum o suglasnosti između 
Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih, Youth Mobility Agreement, za što 
postoji veliko zanimanje.

Potpisan prvi bilateralni ugovor s Meksikom

Politički odnosi Hrvatske i Meksika mogu se ocijeniti dobrima, a u 2011. godini bilježi se i produ-
bljivanje suradnje. U travnju su u Zagrebu i Splitu otvoreni konzulati Meksika na čelu s počasnim 
konzulima Ljerkom Cerc i Marinom Bosotinom.

Početkom srpnja u Zagrebu su ministar kulture Jasen Mesić i veleposlanica Meksika Isabel Bár-
bara Téllez Rosete potpisali Ugovor o suradnji na području obrazovanja, kulture i športa. Riječ 
je o prvom bilateralnom ugovoru između vlada dviju država. Radi proširenja bilateralne suradnje 
na području borbe protiv međunarodnoga organiziranog kriminala uspostavljen je kontakt između 
ureda glavnih državnih odvjetnika dviju država.

Gospodarska suradnja još je skromnih razmjera. Robna razmjena u 2011. je iznosila 35,4 milijuna 
američkih dolara, ali je pozitivna naznaka rasta od 12,9 posto u odnosu na 2010. godinu. Unatoč 
povećanju od 116,5 posto, hrvatski izvoz u Meksiko iznosio je samo 5,7 milijuna američkih dolara.

U studenome je u Saint Johnu u kanadskoj 
provinciji New Brunswicku otvoren Konzulat 
Republike Hrvatske na čelu s počasnim kon-
zulom kapetanom Markom Mladineom.
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Ruska Federacija i euroazijski prostor

U odnosima s državama euroazijskog prostora, a napose s Ruskom Federacijom, 
gospodarska suradnja ostaje prioritetom, o čemu svjedoči niz bilateralnih gospodar-
sko-poslovnih kontakata tijekom 2011. godine. Hrvatska je nastavila jačati i oboga-
ćivati odnose s državama Istočnog partnerstva na tragu uzajamno potvrđenih inte-
resa i s naglaskom na eurointegracijski proces.

Gospodarstvo u žarištu suradnje s Ruskom Federacijom

Odnose s Ruskom Federacijom obilježio je nastavak razgovora o povećanju poslovne suradnje s 
naglaskom na energetiku, koja je ocijenjena kao sektor od strateške važnosti za ukupne odnose.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za investicije Domagoj Milošević boravio je u radnom 
posjetu Moskvi u svibnju, gdje se susreo s ruskim resornim ministrima i čelnicima najvećih ruskih 
tvrtki iz sektora energetike, radi unapređenja ukupne gospodarske suradnje. U svibnju je također 
u Moskvi potpisan Sporazum o suradnji u području znanosti i obrazovanja. Ministar turizma Da-
mir Bajs sudjelovao je na međunarodnom sajmu turizma MITT u Moskvi i razgovarao o suradnji 
u turizmu s ruskim kolegama. Državna tajnica za energetiku Nataša Vujec predvodila je hrvatsko 
izaslanstvo na radnom sastanku skupina za energetiku Komisije za gospodarsku suradnju u Moskvi 
u listopadu. Na međunarodnome su sajmu u Moskvi 
u studenome izlagala 22 vinara iz Hrvatske, a isto-
dobno je održan i „Hrvatski gastronomski festival“.

Brojni ruski ulagači sudjelovali su na Investicijskom 
forumu u Zagrebu u listopadu, a hrvatski brodo-
graditelji skupno su se predstavili na najvećem ru-
skom sajmu brodogradnje u Sankt Peterburgu „Ne-
va 2011“. U svibnju je Zagreb posjetio ruski ministar 
energetike Sergej Šmatko i nazočio potpisivanju važnog Memoranduma o suradnji Janafa i Zaru-
bežnjefta. Dvije su države riješile i otvoreno pitanje – ruski klirinški dug – jer je ruska strana pod-
mirila obveze u cijelosti. Nastavljeni su pregovori o preostalim bilateralnim gospodarskim spora-
zumima od kojih posebnu važnost ima Sporazum o zaštiti ulaganja.

Godina 2011. bila je obilježena brojnim susretima dužnosnika Hrvatske i Ukrajine. U okviru na-
stavka redovite parlamentarne suradnje predsjednik ukrajinskog parlamenta Volodimir Litvin po-
sjetio je Zagreb i sastao se s predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebićem, predsjednikom 
Republike Hrvatske Ivom Josipovićem, ministrom Gordanom Jandrokovićem i predsjednikom 
Socijaldemokratske partije Zoranom Milanovićem. U lipnju je u Hrvatskoj boravilo izaslanstvo 
parlamentarnog Odbora za europske integracije, predvođeno predsjednikom Odbora Borisom Ta-
rasjukom. Predsjednici Hrvatske i Ukrajine, Ivo Josipović i Viktor Janukovič, održali su kraći sa-
stanak u travnju u Kijevu tijekom Kijevskog summita o nuklearnoj sigurnosti i Donatorske konfe-
rencije o Černobilu. Republika Hrvatska toj je Konferenciji donirala 1,1 milijun kuna za sanaciju 
Nuklearne elektrane u Černobilu.

Nastavljena je i suradnja na području europskih integracija. To je bio i razlog posjeta zamjenika mi-
nistra vanjskih poslova Ukrajine Pavla Klimkina Hrvatskoj, koji je u veljači održao političke kon-
zultacije s državnim tajnikom za europske integracije Andrejom Plenkovićem, a sastao se i s pred-
sjednikom Odbora za europske integracije Nevenom Mimicom te predsjednicom Nacionalnog 
odbora za praćenje pregovora s Europskom unijom Vesnom Pusić. U travnju u održane i konzulta-
cije ravnatelja Uprave za Europu i Sjevernu Ameriku i glavnog direktora Uprave za sigurnost i po-
litiku Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine.

U Moskvi su tijekom rujna i listopada održa-
ni „Dani hrvatske kulture u Ruskoj Federaciji“, 
a na Ruskom državnom sveučilištu „Immanu-
el Kant“ u Kalinjingradu otvoren je lektorat za 
hrvatski jezik.
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Hrvatska tvrtka Dalekovod dobila je važan posao na međunarodnom natječaju u okviru moderni-
zacije ukrajinske energetske mreže. U Kijevu je početkom listopada održan poslovni forum, uz su-
djelovanje nacionalnih gospodarskih komora i više desetaka tvrtki s obiju strana.

Suradnja s Belarus odvijala se sukladno zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Europske unije 
prema toj zemlji, što znači da se i Hrvatska priključila europskim sankcijama prema Belarus. Ipak, 
Hrvatska je ostala otvorena za one oblike suradnje koje nisu obuhvaćeni sankcijama. U ožujku je 
otvoren Konzulat Republike Hrvatske u Minsku na čelu s počasnim konzulom i tom prilikom odr-
žan je sastanak na razini ravnatelja dvaju ministarstava vanjskih poslova. Kako Hrvatska ima in-
teres za proširenje gospodarske suradnje, u rujnu su u Zagrebu bile konzultacije mjerodavnih mi-
nistarstava vezanih uz nastavak pregovora o protokolima o dopuni Sporazuma o zaštiti ulaganja i 
Sporazumu o gospodarskoj suradnji.

Suradnja Hrvatske i Azerbajdžana ojačana je na svim područjima. U ožujku je Republika Azer-
bajdžan otvorila veleposlanstvo u Zagrebu na čelu s prvim veleposlanikom Kamilom Khasiyevom. 
U veljači i ožujku na poziv Vrhovnog suda Azerbajdžana u Bakuu je boravio predsjednik Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske Branko Hrvatin. U Hrvatskoj su u svibnju održane političke konzulta-
cije državnog tajnika za europske integracije Andreja Plenkovića i azerbajdžanskog zamjenika mi-
nistra vanjskih poslova Khalafa Khalafova. Obostrano je potvrđena želja za jačanjem bilateralne i 
suradnje u multilateralnom okviru.

U 2011. godini suradnja Hrvatske i Armenije dodatno je osnažena obostranim imenovanjima po-
časnih konzula. Armenija je otvorila konzulat u Zagrebu na čelu s počasnim konzulom Vedranom 
Buratovićem, a u tijeku su i pripreme za formalno otvaranje konzulata Republike Hrvatske u Ere-
vanu na čelu s počasnim konzulom Artashesom R. Kazakhetsyanom. Na poziv predsjednika ar-
menskog parlamenta Hovika Abrahamiana predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić u veljači je 
službeno posjetio Armeniju. Obostrano je naglašena potreba za sklapanjem sporazuma koji bi ure-
dili odnose na području gospodarstva.

S Gruzijom je u 2011. godini pojačana parlamentarna suradnja. U ožujku je predsjednik Hrvatskog 
sabora Luka Bebić posjetio Gruziju, a predsjednik gruzijskog parlamenta David Bakradze uzvra-
tio je posjet u srpnju. U listopadu je Gruziju posjetio potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjed-
nik Odbora za europske integracije Neven Mimica. Državni tajnik za politička pitanja Mario No-
bilo u rujnu se u New Yorku sastao s potpredsjednicom gruzijske vlade Ekaterinom Tkeshlashvili.

Bilateralni odnosi Hrvatske i Moldove su dobri, a njihov važan aspekt je suradnja na području eu-
ropskih integracijskih procesa. Bilateralni politički dijalog u 2011. godini odvijao se na margina-
ma multilateralnih skupova.

Hrvatska je od srednjoazijskih država najviše ra-
zvila odnose s Kazakstanom, osobito na gospodar-
skom području. Gospodarsko izaslanstvo predvođe-
no potpredsjednicom Hrvatske gospodarske komore 
i predstavnikom Ministarstva vanjskih poslova Re-
publike Hrvatske posjetilo je Kazakstan od 18. do 
21. svibnja. Predstavnici osam hrvatskih tvrtki pre-
težito iz djelatnosti građevinarstva sudjelovali su u 
svibnju na IV. gospodarskom forumu u Astani. Vlada Republike Hrvatske drugi je put privreme-
no ukinula vize za državljane Kazakstana tijekom turističke sezone. U kolovozu je stupio na snagu 
bilateralni Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu.

Odlukom predsjednika Republike Hrvatske 
od 4. veljače 2011. godine osnovan je Konzu-
lat Republike Hrvatske u Republici Kazaksta-
nu sa sjedištem u Almatiju, a Yerkin Dauleto
vič Israilov imenovan je počasnim konzulom.
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Srednji istok i Afrika

Republika Hrvatska održava prijateljske i dobre odnose s državama Afrike i Sred-
njeg istoka. Surađuje i s utjecajnijim državama Arapskog poluotoka te s državama 
koje prolaze kroz razdoblje političke i društvene transformacije. U 2011. godini na-
glasak je bio na političkom dijalogu i gospodarskoj suradnji.

Bliski i Srednji istok – poželjno gospodarsko partnerstvo

Bilateralni odnosi s Katarom razvijaju se dobro u političkom i gospodarskom segmentu. U svibnju 
su u Dohi održane političke konzultacije predstavnika ministarstava vanjskih poslova dviju drža-
va, a u prosincu je državni tajnik za politička pitanja Mario Nobilo sudjelovao na Četvrtom godiš-
njem forumu Saveza civilizacija. U tijeku je postupak otvaranja Veleposlanstva Republike Hrvat-
ske u Dohi, na temelju Odluke predsjednika države od 21. listopada 2011. godine. To će pridoni-
jeti daljnjem unapređenju gospodarskih odnosa i s drugim državama Perzijskog zaljeva s kojima se 
već ostvaruje veća robna razmjena ili gdje postoji velika perspektiva jačanja gospodarske suradnje.

Pozitivan trend razvoja državnih odnosa s Kuvajtom potvrđen je održavanjem političkih konzul-
tacija u rujnu u Kuvajtu.

Imenovanjem nerezidentnog veleposlanika Ujedinjenih Arapskih Emirata u Republici Hrvat-
skoj sa sjedištem u Berlinu pridonijelo je novoj razini bilateralnih odnosa. Izaslanstvo Ministarstva 
obrane Republike Hrvatske, predvođeno ministrom Davorom Božinovićem, u veljači je posjetilo 
međunarodni sajam vojne opreme i naoružanja „IDEX 2011“ u Abu Dhabiju, gdje je iskazano ve-
liko zanimanje za proizvode hrvatske vojne industrije.

U Rijadu je održan prvi krug pregovora o Općem sporazumu o suradnji Republike Hrvatske i Kra-
ljevine Saudijske Arabije kojim će se regulirati međudržavni gospodarski odnosi. U 2011. godi-
ni hrvatski je izvoz u Saudijsku Arabiju povećan na 25 milijuna američkih dolara s 15 milijuna go-
dinu ranije.

Održavanjem političkih konzultacija s Omanom u 
veljači u Muscatu bilateralni odnosi dviju država do-
bili su pozitivan zamah, napose na području gospo-
darstva. U toj je prigodi otvoren Konzulat Republi-
ke Hrvatske u Omanu na čelu s počasnim konzulom 
Jumom Darwishem Al Bulushijem. Konzultacije 
su vodili s hrvatske strane državni tajnik za politič-
ka pitanja Mario Nobilo, a s omanske glavni tajnik 
Ministarstva vanjskih poslova Sultanata Omana Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busai-
di. Izaslanstvo Omana, predvođeno podtajnikom za civilno zrakoplovstvo šeikom Saidom Bin Ali 
Bin Nafal Al-Mashalijem, posjetilo je u rujnu Hrvatsku radi dovršetka pregovora o Sporazuma o 
zračnom prometu te utvrđivanja konkretnih mogućnosti suradnje.

Bilateralni odnosi s Bahreinom i Jemenom nisu osobito razvijeni i zbog nestabilnosti u tim drža-
vama.

Razvoju odnosa s Irakom ponajviše doprinose aktivnosti Specijalne misije Republike Hrvatske u 
Bagdadu i Hrvatske gospodarske kuće u Erbilu. Iračko izaslanstvo predvođeno ministrom ekologi-
je Sargonom Lazarom Slewaom posjetilo je Hrvatsku u srpnju kad je potpisan i Sporazum o su-
radnji u području humanitarnog razminiranja. Tijekom godine nekoliko hrvatskih tvrtki sklopilo 
je vrijedne poslovne aranžmane u Iraku.

Hrvatska i Izrael potvrdili su političko prijateljstvo brojnim uzajamnim posjetima na najvišoj razi-
ni. U ožujku je predsjednica Vlade Jadranka Kosor boravila u službenom posjetu Izraelu tijekom 

Republika Hrvatska privremeno je ukinula 
vize za državljane Omana, Kuvajta, Katara i 
Ujedinjenih Arapskih Emirata tijekom turi-
stičke sezone radi olakšavanja turističkih do-
lazaka iz tih država.
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kojeg se sastala s izraelskim državnim vrhom, a u 
lipnju je Hrvatsku službeno posjetio potpredsjednik 
izraelske vlade i ministar vanjskih poslova Avigdor 
Liberman. U srpnju je Hrvatsku posjetio predsjed-
nik Knesseta Reuven Rivlin, što je bio i prvi služ-
beni posjet jednog predsjednika izraelskog parla-
menta Hrvatskoj. Visoki gost je sudjelovao i na Cro-
atia summitu u Dubrovniku. Konzultacije su se odr-
žavale na razinama političkih državnih tajnika i rav-
natelja različitih uprava dvaju ministarstava vanjskih 
poslova. Ostvareni su i brojni kontakti predstavnika 
iz ostalih resora te znanstvenih, kulturnih i gospo-
darskih predstavnika.

Prigodom službenog posjeta predsjednice Vlade Ja-
dranke Kosor Tel Avivu održan je Hrvatsko-izrael-
ski gospodarski forum. Bio je to najveći skup pred-
stavnika hrvatskoga i izraelskog poslovnog sektora. 
Potkraj ožujka potpisan je Dodatni protokol Ugovo-
ru o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja.

Na 17. međunarodnom turističkom sajmu (Interna-
tional Mediterranean Tourism Market-IMTM 2011), 
najvećoj turističkoj smotri u Izraelu, uspješno je 
predstavljena hrvatska turistička ponuda. Hrvatsku 
je posjetilo 34.200 izraelskih turista, što je pet posto više u odnosu na 2010. godinu. Robna razmje-
na iznosila je 50 milijuna američkih dolara i povećana je 26 posto u odnosu na prethodnu godinu. 
Zabilježeno je i pojačano zanimanje izraelskih investitora za ulaganja u Hrvatsku.

S Palestinskom samoupravom i u 2011. razmijenjeni su politički posjeti i održavani kontakti pu-
tem Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tel Avivu i redovitim konzultacijama s Wadieom Abu-
snassarom, direktorom Međunarodnog centra za konzultacije (suradnik palestinskog predsjedni-
ka i vlade koji neformalno predstavlja Palestinsku samoupravu u Izraelu). U ožujku je predsjedni-
ca Vlade Jadranka Kosor službeno posjetila Palestinsku samoupravu te najavila imenovanje nere-
zidentnog predstavnika Republike Hrvatske u Palestinskoj samoupravi.

Doprinos stabilizaciji Afganistana i regije

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović po-
sjetio je Afganistan od 18. do 20. veljače i imao ne-
koliko sastanaka i susreta s najvišim dužnosnici-
ma ISAF-a. Sastao se i predsjednikom Afganista-
na Hamidom Karzaijem. Razgovarali su o daljnjim 
mogućnostima gospodarske suradnje, o potrebama 
Afganistana u razvoju infrastrukture te posebno o 
zainteresiranosti za obrazovanje mladih Afganista-
naca na hrvatskim sveučilištima. Hrvatski je pred-
sjednik posjetio i pripadnike 16. kontingenta Oru-
žanih snaga Republike Hrvatske stacionirane u 
glavnom gradu Kabulu i Mazar-e-Sharifu.

S obzirom na to da se međunarodna pozicija Ira-
na nije poboljšala, bilateralni odnosi s tom zemljom 
i dalje su slabog intenziteta. Uzvratni posjet parla-
mentarne skupine iransko-hrvatskog prijateljstva 
ostvaren je u lipnju, a parlamentarne zastupnike pri-

U ožujku je uprava Memorijalnog centra Yad 
Vashem donijela odluku o uključivanju Hrvat-
ske u krug zemalja koje se pozivaju na obilje-
žavanje Dana pobjede nad fašizmom.

Nakon službenog posjeta predsjednice Vlade Jadran
ke Kosor Izraelu u ožujku, Hrvatsku je u lipnju službe-
no posjetio potpredsjednik izraelske vlade i ministar 
vanjskih poslova Avigdor Liberman. (Izvor: Vlada RH)

Tijekom posjeta Afganistanu predsjednik Republike 
Hrvatske Ivo Josipović posjetio je i pripadnike Oru-
žanih snaga Republike Hrvatske koji sudjeluju u mi-
siji ISAF u glavnom gradu Kabulu i Mazar-e-Sharifu. 
(Izvor: Ured PRH)
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mili su predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. 
U srpnju Zagreb je posjetilo izaslanstvo grada Shiraza predvođeno predsjednikom Trgovačko-in-
dustrijsko-rudarske komore grada. Gospodarska suradnja Hrvatske i Irana otežana je zbog među-
narodnih sankcija, ali i dalje se razvija uz porast robne razmjene, koja je ukupno iznosila 39,5 mili-
juna američkih dolara (odnosno bila je 248 posto viša u usporedbi s 2010. godinom).

Teška politička i sigurnosna situacija u Pakistanu otežava kontakte i razvoj bilateralnih odnosa. U 
2011. godini ukupna robna razmjena između Hrvatske i Pakistana iznosila je 45,5 milijuna američ-
kih dolara (odnosno 152 posto više u odnosu na 2010. godinu), što je najveći iznos u proteklih de-
set godina. Hrvatski izvoz u Pakistan iznosio je 26 milijuna američkih dolara, što je dobar rezultat 
u usporedbi s 592.000 dolara prethodne godine.

Unapređivanje odnosa s afričkim državama

Republika Hrvatska aktivno je podržavala Libiju za vrijeme krize, kao i u njezinoj tranziciji ka de-
mokratskom društvu i gospodarskom oporavku u poslijeratnom razdoblju. Hrvatska je u nekoliko 
navrata slala humanitarnu pomoć libijskom narodu (lijekove i sanitetski materijal) i ponudila po-
moć u liječenju libijskih ranjenika. Republika Hrvatska ponovno je otvorila Veleposlanstvo Repu-
blike Hrvatske u Tripoliju koje je bilo privremeno zatvoreno 31. ožujka 2011. zbog sigurnosne si-
tuacije. Veleposlanstvo je počelo s radom 11. listo-
pada. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipo-
vić sudjelovao je 20. rujna u New Yorku na sastanku 
na visokoj razini posvećenom obnovi Libije.

Tijekom ratnih sukoba uspješno su evakuirani hr-
vatski državljani iz Libije, a gotovo sve hrvatske 
tvrtke privremeno su zatvorile svoje urede u toj dr-
žavi. Nakon smirivanja stanja sve hrvatske tvrtke 
uputile su svoje predstavnike u Libiju radi ispitiva-
nja stanja opreme na gradilištima i razgovora o nastavljanju radova i procjeni šteta. Radi bolje pri-
preme gospodarstvenika s izazovima poslovanja u novonastalim uvjetima u Libiji, Veleposlanstvo 
Republike Hrvatske u Libiji organiziralo je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom semi-
nar „Kako poslovati s Libijom“.

U cilju stabilizacije stanja i napretka procesa demokratizacije u Tunisu Hrvatska je podržala ini-
cijativu osnivanja Radne skupine za Tunis na sastanku Zajednice demokracija u srpnju u Vilniusu.

Naglasak u bilateralnim odnosima s Alžirom i Marokom bio je na jačanju gospodarskih odno-
sa i stvaranju uvjeta za što uspješnije poslovanje zainteresiranih hrvatskih tvrtki u tim zemljama.

Republika Hrvatska s velikom je pozornošću pratila razvoj situacije u Egiptu nakon što je u veljači 
revolucijom svrgnut bivši predsjednik Hosni Mubarak. Uspostava nove demokratske vlasti u Egip-
tu od interesa je za Republiku Hrvatsku jer se tako, osim učvršćivanja bilateralnih odnosa, osigu-
rava poštovanje ljudskih prava i sloboda te važna uloga Egipta u regiji. Egipat je važno izvozno tr-
žište s kojim će se nastaviti gospodarska suradnja, a u 2011. godini hrvatski izvoz iznosio je goto-
vo 90 milijuna dolara.

Najvažnije pitanje u bilateralnim odnosima sa Sirijom bila je zaštita hrvatskih gospodarskih inte-
resa u uvjetima eskalacije sukoba i neizvjesne političke budućnosti te države.

U Etiopiji je počeo raditi počasni konzul Republike Hrvatske, što može pridonijeti jačanju do sa-
da zanemarivih gospodarskih odnosa.

Hrvatska je priznala Južni Sudan neposredno nakon službenog proglašenja samostalne i nezavi-
sne države 9. srpnja 2011. godine, a mogućnosti gospodarske suradnje ovisit će o stabiliziranju sta-
nja na terenu.

Na inicijativu Ministarstva Hrvatski centar 
za razminiranje i Zaklada Hrvatska bez mi-
na organizirali su i proveli humanitarni pro-
jekt edukacije o opasnostima od mina u Tri-
poliju u prosincu. Cilj je bio pridonijeti razvo-
ju sektora humanitarnog razminiranja u Libiji.
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U 2011. godini zabilježen je porast hrvatskog izvoza u Južnoafričku Republiku, i to na 26,5 mi-
lijuna američkih dolara, što je značajan porast u odnosu na godinu prije, kada je iznosio 8,4 mili-
juna dolara.

Hrvatska je ostvarila i pozitivnu robnu razmjenu s Nigerijom. U 2011. godini izvoz Hrvatske u Ni-
geriju iznosio je 37 milijuna američkih dolara.



Godišnjak 2011. | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 44

Bilateralna suradnja

Azija i Oceanija

Bilateralni politički odnosi Republike Hrvatske sa zemljama Azije i Oceanije do-
bri su i prijateljski, a napori se sve više usmjeravaju na iskorištavanje velikih moguć-
nosti gospodarske suradnje. Azijske zemlje, posebice članice G-20, za Hrvatsku su 
vrlo zanimljivi potencijalni investitori, važan trgovinski partner i sve jače turistič-
ko emitivno tržište. Kako je pravni okvir suradnje vrlo bitan, nastavljeni su prego-
vori za zaključivanje bilateralnih ugovora s nizom država Azije i Oceanije. I ime-
novanje počasnih konzula može pripomoći jačanju ukupne, a posebice gospodar-
ske suradnje.

Jača suradnja sa zemljama ASEAN-a

Političke konzultacije ministarstava vanjskih poslo-
va Republike Hrvatske i Malezije, na razini držav-
nih tajnika, održane su početkom svibnja u Kuala 
Lumpuru. Konzultacije su potvrdile vrlo dobre bila-
teralne odnose te potrebu intenziviranja gospodar-
ske suradnje, za što je malezijska strana pokazala ve-
lik interes. Održani su i sastanci s gospodarstveni-
cima i dužnosnicima iz gospodarskog sektora. Na-
stavljena je dobra suradnja na području kulture, znanosti i obrazovanja, uključujući diplomatsko 
obrazovanje. Potpisan je Memorandum o suglasnosti o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i 
Sveučilišta Malaya.

Političke konzultacije ministarstava vanjskih poslova Hrvatske i Filipina održane su početkom lip-
nja u Zagrebu. Potvrđeni su vrlo dobri politički odnosi dviju zemalja, a razmotrene su i mogućno-
sti daljnjeg jačanja bilateralne i suradnje u okviru međunarodnih organizacija.

Godinu je obilježila dobra suradnja Hrvatske i Indonezije na području kulture. Veleposlanstvo In-
donezije u Zagrebu predstavilo je „Noć indonezijske kulture“ u Koncertnoj dvorani Vatroslava Li-
sinskog 27. lipnja, a ostvarene su i tri turneje hrvatskih orkestara i ansambala po Indoneziji. Iza-
slanstvo Odbora za proračun Skupštine regionalnih zastupnika Indonezije boravilo je krajem godi-
ne u radnom posjetu Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

U cilju jačanja bilateralnih odnosa, a prije svega gos-
podarske suradnje, izaslanstvo Tajlanda predvođe-
no zamjenikom stalnog tajnika Ministarstva vanj-
skih poslova Pravitom Chaimongkolom posjetilo 
je Hrvatsku 8. i 9. rujna 2011. godine. Sastali su se 
s državnim tajnikom za politička pitanja Mariom 
Nobilom te posjetili Luku Rijeku, Hrvatsku gospo-
darsku komoru i logističko-distributivni centar u Sv. 
Nedelji. Tajlandsko izaslanstvo Instituta kralja Pra-
jadhipoka predvođeno predsjednikom tajlandskog 
senata Teeradejom Meepianom posjetilo je Hrvat-
ski sabor sredinom rujna 2011. godine.

Potkraj travnja ostvaren je prvi posjet visokog duž-
nosnika Kraljevine Kambodže Republici Hrvat-
skoj od uspostave diplomatskih odnosa 1996. godi-
ne. Bio je to državni tajnik u Ministarstvu vanjskih 

Četvero djelatnika Ministarstva vanjskih po-
slova i europskih integracija Republike Hrvat-
ske boravilo je u Kuala Lumpuru na jednomje-
sečnom diplomatskom usavršavanju u okvi-
ru Malezijskog programa tehničke suradnje.

Izaslanstvo Kraljevine Tajlanda predvođeno zamje-
nikom stalnog tajnika Ministarstva vanjskih poslova 
Pravitom Chaimongkolom posjetilo je Zagreb 9. rujna.
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poslova i posebni izaslanik predsjednika kambodžanske vlade Ouch Borith koji se sastao s držav-
nim tajnikom za europske integracije Andrejom Plenkovićem. Razgovaralo se o mogućnostima 
širenja bilateralne suradnje kroz političke konzultacije te jačanje gospodarskih odnosa. S obzirom 
na ratnu prošlost i velik broj minskih polja u Kambodži, razmijenjena su iskustva u razminiranju s 
naglaskom na razvijenu tehnologiju mehaničkog čišćenja mina kojom raspolaže Hrvatska.

Jačanje gospodarske suradnje i prijateljskih odnosa  
s Japanom, Korejom i Kinom

U Osaki i regiji Kansai 15. srpnja otvoren je prvi 
Konzulat Republike Hrvatske u Japanu na čelu s 
počasnim konzulom Hiroshijem Ojimom. U po-
vodu obilježavanja 30. obljetnice prijateljstva Zagre-
ba i Kyota u Zagrebu je od 29. kolovoza do 1. ruj-
na 2011. boravilo visoko izaslanstvo grada Kyota na 
čelu s gradonačelnikom Daisakuom Kadokawom. 
U veljači i ožujku u Hrvatskoj su boravila i dva ja-
panska gospodarska izaslanstva koja su se sastala s 
predstavnicima resornih ministarstava i gospodar-
skih institucija istražujući mogućnosti ulaganja u 
Hrvatsku. Nastavljen je trend trgovinske razmjene s 
velikim trgovinskim deficitom na hrvatskoj strani i 
nepovoljnom strukturom hrvatskog izvoza u Japan. 
Turizam se pokazuje kao izgledno područje pozitiv-
na rasta bilateralne gospodarske suradnje, čemu do-
prinosi vrlo aktivno predstavništvo Hrvatske turi-
stičke zajednice u Tokiju.

Vlada Republike Hrvatske uputila je 3,5 milijuna 
kuna pomoći preko Hrvatskoga Crvenog križa sta-
novništvu Japana nakon razornog potresa i tsuna-
mija. Vlada je također osigurala boravak u Hrvat-
skoj za 30 japanskih državljana iz najteže pogođe-
nih područja te financirala dolazak i boravak 25 dje-
ce u pratnji pet odraslih osoba iz grada Sendaija u odmaralištu osječkog Crvenog križa u Splitu od 
9. do 23. kolovoza.

Potvrda visoke razine prijateljskih odnosa je i nastavak dodjele donacija japanske vlade Republi-
ci Hrvatskoj, usmjerenih na različite vrijedne infrastrukturne i slične projekte u manje razvijenim 
područjima Hrvatske. Također, japanskom je donacijom dovršen Međunarodni centar za rehabi-
litaciju djece žrtava mina koji se pet godina uređivao u sklopu Bolnice za ortopediju i rehabilitaci-
ju u Rovinju.

U 2011. godini bili su intenzivniji kontakti s Republikom Korejom. U siječnju je u Hrvatskoj bo-
ravio predsjednik korejske Nacionalne skupštine Hee Tae Park. Primili su ga predsjednik Hrvat-
skog sabora Luka Bebić, predsjednica Vlade Jadranka Kosor i predsjednik Republike Hrvatske 
Ivo Josipović. Treće konzultacije predstavnika dvaju ministarstava vanjskih poslova održane su 3. 
lipnja u Zagrebu. U svibnju je Hrvatsku posjetilo izaslanstvo Odbora za kulturu, sport, turizam i 
radiotelevizijsko emitiranje Nacionalne skupštine Republike Koreje, a u srpnju izaslanstvo Odbo-
ra za strategiju i financije. Hrvatsko-južnokorejski gospodarski forum održan je 30. rujna u Hrvat-
skoj gospodarskoj komori u Zagrebu.

Sadržajni odnosi nastavljeni su s Kinom i u 2011. godini. U službenom posjetu Republici Hrvat-
skoj boravilo je visoko vojno izaslanstvo na čelu s generalom zbora i potpredsjednikom Središnje 
vojne komisije Kine Xu Caihouom na poziv ministra obrane Davora Božinovića. Izaslanstvo Ki-

Nakon razornog potresa i tsunamija Vlada Republike 
Hrvatske donijela je odluku o financiranju dolaska i bo-
ravka 25 djece iz japanskog grada Sendaija u odmara-
lištu osječkoga Crvenog križa u Splitu.

U Osaki je u svibnju održana 1. konferencija o 
azijskoj literaturi te 2. konferencija o umjetno-
sti i humanističkim znanostima u okviru kojih 
su prvi put proglašene nagrade Vladimir De-
vide za najbolji haiku na engleskom jeziku.
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neske narodne političko-savjetodavne konferencije na čelu s Zhao Jinjunom, predsjednikom Od-
bora za vanjsku politiku, posjetilo je Hrvatsku u svibnju. Redovite političke i konzularne konzulta-
cije dvaju ministarstava vanjskih poslova imaju važnu ulogu u razvoju bilateralnih odnosa. Politič-
ke su konzultacije održane u Pekingu 14. listopada. Zamjenik predstavnika za pregovore o među-
narodnoj trgovini kineskog Ministarstva trgovine Chong Quan od 25. do 27. travnja boravio je u 
službenom posjetu Hrvatskoj i razgovarao s državnim tajnikom iz Ministarstva gospodarstva, rada 
i poduzetništva Republike Hrvatske Ruđerom Friganovićem. Izaslanstvo kineske carinske upra-
ve na čelu s Sun Yibiaom, zamjenikom ministra Carinske uprave, posjetilo je potkraj lipnja Carin-
sku upravu Republike Hrvatske u kojoj mu je domaćin bio ravnatelj Hrvoje Čović.

Hrvatsku je posjetilo i nekoliko kineskih gradskih i provincijskih izaslanstava praćenih predstav-
nicima poslovne zajednice. Domaćin takvim izaslanstvima tradicionalno je Hrvatska gospodarska 
komora. U tim prigodama organiziraju se i poslovni forumi. Tijekom 2011. godine bilježi se posjet 
zamjenika guvernera provincija Sichuan i Jilin i grada Guangzhoua, kao i nekoliko posjeta velikih 
kineskih državnih tvrtki koje istražuju mogućnosti ulaganja u Hrvatsku. S hrvatske se strane na-
stavlja zanimanje za suradnju na lokalnoj razini. Izaslanstvo Rijeke posjetilo je lučki grad Ningbo i 
sudjelovalo na otvaranju Desetog međunarodnom sajmu roba široke potrošnje na kojem je izlagalo 
nekoliko hrvatskih tvrtki. Nastavljena je i turistička promocija uz uspješno sudjelovanje Hrvatske 
turističke zajednice na dvama turističkim sajmovima u Pekingu i Šangaju.

Udaljenost nije prepreka razvitku dobrih odnosa

Bilateralni odnosi s Mongolijom bili su intenzivniji nego prije. Prvi posjet predsjednika Mongo-
lije Tsakhie Elbegdorja Republici Hrvatskoj 19. i 20. listopada 2011. godine važan je događaj u 
daljnjem jačanju prijateljskih odnosa i intenziviranju gospodarske i drugih oblika suradnje. Mon-
golski predsjednik sastao se sa svojim domaćinom, predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josi-
povićem, i predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebićem. Druge političke konzultacije dva-
ju ministarstava vanjskih poslova održane su 11. listopadu u Ulanbatoru. Tom prigodom svečano 
je otvoren hrvatski konzulat u Ulanbatoru na čelu s počasnim konzulom Bat-Erdenea Purevda-
gvaom.

Za odnose Hrvatske i Indije važne su bile sedme političke konzultacije održane u New Delhiju u 
svibnju. Izaslanstva su vodili državni tajnik za politička pitanja Mario Nobilo i tajnik indijskog 
Ministarstva vanjskih poslova Vivek Katju. Izraženo je zadovoljstvo kvalitetnom političkom su-
radnjom u međunarodnim tijelima. Republika Hrvatska 12. kolovoza otvorila je Konzulat u Kal-
kuti (Zapadni Bengal) na čelu s počasnim konzulom Arunnom Poddarom koji je sudjelovao u pri-
premi izložbe „Hrvatski spomenici na UNESCO-ovoj listi zaštićene svjetske baštine“, također 
održanoj u Kalkuti.

Hrvatski konzulat u Kathmanduu u Nepalu otvoren je 29. rujna. Na čelu Konzulata je počasni 
konzul Amir Ranom. U proceduri je i otvaranje počasnog konzulata Republike Hrvatske u Dha-
ki u Bangladešu.

Bilateralni odnosi Hrvatske i Australije te Hrvatske i Novog Zelanda su dobri, uz velike moguć-
nosti jačanja gospodarske suradnje. U 2011. godini zabilježen je relativno zadovoljavajući hrvatski 
izvoz u Australiju i trgovinski suficit, postupno povećanje broja australskih turista te porast odre-
đenih, uglavnom iseljeničkih ulaganja. Važan segment hrvatsko-australskih odnosa je suradnja na 
multilateralnom planu. Vlada Australije donijela je odluku kojom državljani Republike Hrvatske 
od 1. srpnja 2011. godine mogu putem interneta podnositi zahtjeve za izdavanje elektroničke turi-
stičke vize za posjet Australiji (e676 Tourist visa).
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Srednja i Južna Amerika

U odnosima Hrvatske i država Latinske Amerike i Kariba bilateralni napori usmje-
reni su na održavanje političkog dijaloga i konkretiziranje mogućnosti za suradnju 
na gospodarskom planu koja još nije zadovoljavajuća. Tijekom 2011. godine odvija-
la se uspješna multilateralna suradnja s većim brojem latinoameričkih država te se 
takav trend očekuje i dalje. Hrvatska sa zemljama tog područja surađuje i u okviru 
mirovnih snaga UN-a na Haitiju (MINUSTAH). Skori ulazak Republike Hrvat-
ske u punopravno članstvo Europske unije ojačat će njezin položaj poželjnog par-
tnera na bilateralnoj i multilateralnoj razini.

Postoji prostor za intenzivnije bilateralne kontakte

Najintenzivnije odnose u političkom smislu Hrvat-
ska i dalje ima s Čileom. U listopadu je Hrvatsku 
posjetio predsjednik Čileansko-hrvatske parlamen-
tarne skupine prijateljstva Miodrag Marinovic.

Odnose s Brazilom koji je i najvažniji gospodar-
ski partner Republike Hrvatske u Latinskoj Ameri-
ci karakterizira obostrana želja za njihovim sveuku-
pnim unapređenjem.

U okviru suradnje s Argentinom napori hrvatske 
strane usmjereni su na otvaranje rezidentnog argen-
tinskog veleposlanstva u Hrvatskoj. Posjeti hrvat-
skih dužnosnika Argentini, Brazilu i Čileu plani-
rani u 2011. godini otkazani su zbog snažnijeg an-
gažmana u pristupnom procesu Hrvatske Europskoj 
uniji i priprema za parlamentarne izbore.

U svibnju 2011. godine u Zagrebu su održane poli-
tičke konzultacije s Bolivijom. Vodio ih je državni 
tajnik za politička pitanja Mario Nobilo sa zamjenikom bolivijskog ministra vanjskih poslova Jua-
nom Carlosom Alurralde Tejadaom. Bio je to prvi posjet nekoga bolivijskog dužnosnika visokog 
ranga Hrvatskoj nakon trinaest godina.

U prosincu Republika Hrvatska uspostavila je diplomatske odnose s Trinidadom i Tobagom.

Tijekom godine pokrenuto je usuglašavanje Memoranduma o suglasnosti o suradnji ministarstva 
vanjskih poslova Hrvatske, Bolivije, Venezuele i Perua. Donesena je i odluka o tome da Republi-
ka Hrvatska diplomatski pokriva Ekvador iz Čilea. Zbog geografske udaljenosti i različitih inte-
resa bilateralni odnosi s drugim zemljama tog područja nisu dovoljno razvijeni, ali su prijateljski i 
komunikacija se odvija na multilateralnoj razini. Činjenica da Republika Hrvatska nije politički bi-
la značajnije prisutna u regiji Srednje Amerike i Kariba odražava trenutačne potrebe i mogućnosti, 
ali ostavlja prostor za moguće unapređenje.

O mogućnostima unapređenja bilateralnih odnosa te 
o posjetu Čileansko-hrvatske parlamentarne skupine 
prijateljstva Hrvatskoj razgovarali su državni tajnik za 
političke poslove Mario Nobilo i veleposlanik Republi-
ke Čilea u Zagrebu Germán Orlando Ibarra Morán.
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Ujedinjeni narodi (UN)

Dinamične i raznolike aktivnosti obilježile su ukupno djelovanje Republike Hrvat-
ske u okviru UN-ova sustava tijekom čitave 2011. godine. U raspravama na zasjeda-
njima Opće skupštine, ECOSOC-a i u radu brojnih odbora i stručnih komisija hr-
vatski su diplomati jednaku pozornost posvećivali pitanjima međunarodnog mira i 
sigurnosti te gospodarsko-socijalnoj dimenziji UN-a. 

Hrvatska – članica važnih tijela UN-a

Služeći se nacionalnim iskustvima i onima stečenim u radu Vijeća sigurnosti, Republika Hrvatska 
se sudjelovanjem u velikom broju tematskih rasprava nastavila dodatno profilirati na području pos-
tkonfliktnog upravljanja, što je rezultiralo i njezinim ponovnim izborom u članstvo Komisije za iz-
gradnju mira u razdoblju 2012. – 2013. godine. Tijekom 2011. također je nastavljeno lobiranje za 
članstvo Republike Hrvatske u Gospodarskom i socijalnom vijeću (ECOSOC) za razdoblje od 
2013. do 2015. godine. I u tome se polazilo od spoznaje o međusobnoj povezanosti mira, razvo-
ja, sigurnosti i poštovanja ljudskih prava te od iskustva stečenog tijekom izgradnje vlastite države. 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović predvodio je hrvatsko izaslanstvo na otvaranju 66. 
zasjedanja Opće skupštine UN-a u rujnu. U obraćanju na plenarnom zasjedanju govorio je o ulo-
zi posredovanja u rješavanju sporova mirnim putem i naglasio je, među ostalim, potrebu učvršći-
vanja mira u zemljama nakon sukoba te upozorio da se bez pravde ne može osigurati istinska po-
mirba i trajan mir. U tom je kontekstu istaknuo potporu Republike Hrvatske međunarodnom ka-
znenom sudovanju. 

Hrvatski predsjednik također je sudjelovao i u oblikovanju nove multilateralne inicijative pod nazi-
vom „Partnerstvo za otvorenu vlast“ koju su potaknuli Brazil i Sjedinjene Američke Države. Riječ 
je o inicijativi koja može znatno pridonijeti velikim globalnim promjenama poticanjem transparen-
tnosti, otvorenosti i odgovornosti rada tijela vlasti, 
suzbijanja korupcije, uključivanja i osnaživanja gra-
đana i civilnog društva te korištenja novih tehnolo-
gija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna upra-
va pruža građanima.

Na 6. ministarskom sastanku Zajednice demokra-
cija, održanom u Vilniusu u srpnju, ta je inicijati-
va dobila novi zamah. Njezina važnost raste ne sa-
mo zbog previranja u arapskom svijetu, nego i zbog 
nedovršena posla u zemljama istočne Europe, pa 
se može očekivati i daljnje intenziviranje aktivno-
sti Zajednice u budućnosti. Deklaracija usvojena na 
ministarskoj konferenciji upozorila je na potrebu za-
štite demokratskih vrijednosti u državama nestabil-
nih demokracija, kao i koordinaciju političkih ak-
tivnosti za jačanje demokratske vladavine. Hrvatsko 
izaslanstvo, koje je vodio državni tajnik Mario No-
bilo, naglasilo je da je Hrvatska u dvadeset godina 
prošla kroz rat, izašla iz sukoba i provela poslijeratnu obnovu, paralelno obavila težak posao prego-
varanja za članstvo u euroatlantskim organizacijama, prošla unutarnju društvenu katarzu i dubo-
ku transformaciju te je sa zemljama u jugoistočnom susjedstvu spremna podijeliti svoje jedinstve-
no iskustvo i naučene lekcije. 

Okrugli stol „Partnerstvo za otvorenu vlast“ održan je 
14. rujna u Zagrebu u suorganizaciji Ureda predsjedni-
ka Republike Hrvatske, Ureda za udruge Vlade Repu-
blike Hrvatske i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih 
Država u Republici Hrvatskoj. Na njemu su američko-
brazilskoj inicijativi potporu dali i najviši predstavnici 
Republike Hrvatske.
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Druga ministarska pregledna konferencija Ženevske deklaracije o oružanom nasilju i razvoju 
održana je potkraj listopada u Ženevi. Na skupu su predstavljeni i zaključci europskoga Regional-
nog seminara o temi najboljih praksi u suzbijanju oružanog nasilja radi poticanja razvoja, koji je or-
ganiziran u rujnu u Zagrebu.

Na najposjećenijoj ministarskoj raspravi četvrtoga Godišnjeg foruma Saveza civilizacija pod nazi-
vom „Deset godina nakon 9. rujna 2001: odnosi islamskoga i zapadnog svijeta“, održanog u prosin-
cu u Dohi, hrvatska je strana naglasila da ne postoji fatalni sukob između dvaju vjerskih i kulturnih 
krugova, već je nužna zajednička borba protiv vjerske isključivosti i fundamentalizma, i to kroz ja-
čanje dijaloga, međusobnog povjerenja, zajedničkih interesa i uz poštovanje međunarodnog prava. 

Hrvatski su predstavnici sudjelovali i na brojnim drugim skupovima pod okriljem UN-a, od kojih 
treba izdvojiti sudjelovanje na osnivačkoj skupštini Međunarodne agencije za obnovljivu energi-
ju – IRENA (2. – 5. travnja u Abu Dhabiju) i na 17. UN-ovoj konferenciji o klimatskim promje-
nama (od 28. studenoga do 9. prosinca u Durbanu).

Velik dio aktivnosti u 2011. godini, na nacionalnoj i na međunarodnoj razini, bio je posvećen pri-
premama za Konferenciju na vrhu o održivom razvoju – „Rio+20“ – koja će se održati u lipnju 
2012. Pritom vrijedi naglasiti da je u Pripremni biro Konferencije, već proglašene događajem deset-
ljeća, izabrana Tania Valerie Raguž, diplomatkinja u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-
u u New Yorku. S tim u vezi valja se prisjetiti i da je upravo na osnovi dugogodišnje inicijative Re-
publike Hrvatske (rezolucija Opće skupštine UN-a 61/193) godina 2011. bila proglašena Međuna-
rodnom godinom šuma. Ta je inicijativa upozorila na ovisnost i uzajamnost odnosa čovjeka i šu-
ma te pridonijela podizanju javne svijesti o ključnoj ulozi ljudi u održivom upravljanju i usmjerava-
nju akcija u očuvanju i razvoju šumskih površina. 

U 2011. godini ostvareno je još nekoliko zapaženih rezultata: Hrvatska je postala jedna od šest no-
vih članica Izvršnog odbora UN-ove Agencije za izbjeglice. Izabrana je u članstvo Komisije za 
prevenciju kriminala i kazneno pravosuđe (za razdoblje od 2012. do 2014. godine) i Komisije za 
međunarodno trgovačko pravo (za razdoblje od 2012. do 2016. godine). Uz to je već bila članica 
različitih tijela UN-a: Komisije za stanovništvo i razvoj (2008. – 2012.), Upravnog vijeća UN-
ova programa za okoliš (2008. – 2011.), Savjetodavnog odbora za administrativna i proračun-
ska pitanja UN-a (2010. – 2012.), Svjetske meteorološke organizacije (2010. – 2014.) te nekoliko 
UNESCO-ovih tijela: Međuvladina odbora Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kul-
turnih izričaja (2007. – 2011.), Međuvladina odbora za očuvanje nematerijalne kulturne bašti-
ne (2008. – 2012.) i Odbora za očuvanje nematerijalne baštine (2008. – 2012.).

U skladu s mogućnostima i planiranim aktivnostima Republika Hrvatska je i 2011. godine finan-
cijski podržala rad više fondova i programa Ujedinjenih naroda. Sufinancirala je Fond za izgradnju 
mira, Zakladu UN-a za razvoj Afrike, Ured visokog povjerenika za izbjeglice, Ured visoke povje-
renice za ljudska prava, Zakladu UN-ova foruma o šumama u vezi s Međunarodnom godinom šu-
ma (2011.), Zakladu za potporu Ottawskoj konvenciji o zabrani protupješačkih mina i Saveza ci-
vilizacija.

Potpisivanjem Ugovora o pristupanju Europskoj uniji Republici Hrvatskoj otvaraju se nove mo-
gućnosti suradnje s državama članicama Europske unije i na multilateralnom području. Imajući na 
umu snažnu stratešku usmjerenost Europske unije u rješavanju globalnih izazova kroz sustav Uje-
dinjenih naroda, ta činjenica ključna je prekretnica za daljnji rad i napore Republike Hrvatske tije-
kom njezina budućeg angažmana u Ujedinjenim narodima.
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Sjevernoatlantski savez (NATO)

Članstvo u Sjevernoatlantskom savezu tijekom 2011. godine ponudilo je Hrvatskoj 
dodatnu mogućnost za afirmaciju na međunarodnom planu. Hrvatska se i tijekom 
treće godine svojega punopravnog članstva u Savezu nastavila profilirati kao pouz-
dan i vjerodostojan član: predana operacijama Saveza u Afganistanu, Libiji i na Ko-
sovu, konstruktivna u raspravama oko reforme i transformacije NATO-a te angaži-
rana kao zagovornik država u jugoistočnoj Europi. Da je takav hrvatski angažman 
prepoznat i vrednovan, svjedoči i izbor bivše ministrice vanjskih poslova i europskih 
integracija Kolinde Grabar Kitarović na dužnost pomoćnice glavnog tajnika NA-
TO-a za javnu diplomaciju.

Sudjelovanje u operacijama NATO-a 

Hrvatska je tijekom 2011. godine nastavila sudjelovati u operaciji ISAF u Afganistanu. Hrvat-
ski je kontingent u prosincu obuhvaćao 345 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, četi-
ri pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova i jednog diplomata, a bio je raspoređen u Regionalno 
zapovjedništvo „Sjever“ u Mazar-e-Sharifu i Regionalno zapovjedništvo „Glavni grad“ u Kabulu. 

Sukladno prioritetima operacije, Republika Hrvatska svoje je aktivnosti u ISAF-u usmjeravala na 
obuku i razvoj sposobnosti afganistanskih snaga sigurnosti slanjem na teren timova za obuku voj-
ske i policije, odnosno stavljanjem na raspolaganje instruktora i mentora za specifične vrste izobraz-
be kao što su vojna policija, logistika ili zrakoplov-
stvo. Postupno su pripadnici hrvatskog kontingenta 
preuzimali sve složenije zadaće i sve veću odgovor-
nost, poput vođenja Škole vojne policije u Kabulu. 

Hrvatske vojnike raspoređene u Mazar-e-Sharifu 
posjetio je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Jo-
sipović kada je u veljači bio u posjetu Afganistanu. 
Tada se sastao i sa zapovjednikom misije ISAF Da-
vidom Petraeusom i civilnim predstavnikom NA-
TO-a Markom Sedwillom.

I u operaciji KFOR na Kosovu sudjeluje 20 hrvat-
skih vojnika s dvama transportnim vojnim helikop-
terima, a odluka za to motivirana je i preuzimanjem 
odgovornosti za sigurnost jugoistoka Europe, odno-
sno regije koja je presudna i za stabilnost same Hr-
vatske. 

Odlučnost i jedinstvo saveznika te suradnja NATO-a i arapskih zemalja bili su ključni za uspjeh 
NATO-ove operacije Ujedinjeni zaštitnik u Libiji. Hrvatska je sudjelovala u provedbi te operaci-
je, uputivši dva stožerna časnika u Zrakoplovno operativno središte operacije u Italiji. Istodobno se 
uključila i u slanje humanitarne pomoći.

Razvoj koncepta pametne obrane

Tijekom 2011. godine došlo je do jačeg zamaha u provedbi koncepta tzv. pametne obrane, odno-
sno suradnje saveznika na konkretnim projektima radi jačanja savezničkih obrambenih sposobno-
sti. Hrvatska je izrazila zanimanje za niz projekata kojima bi mogla konkretno pridonijeti, a uglav-

Ministar Gordan Jandroković tijekom godine sastao 
se više puta s glavnim tajnikom NATO-a Andersom 
Foghom Rasmussenom.
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nom se tiču područja treninga i logistike. Najdalje u provedbi odmaknuo je bilateralni projekt Hr-
vatske i Češke, koje su potaknule osnivanje NATO-ova centra za obuku instruktora za helikopte-
re u kojem bi te dvije zemlje pružale specifična znanja ostalim članicama. Inicijativa je predstav-
ljena Upravljačkom odboru multinacionalne helikopterske inicijative NATO-a 12. prosinca 2011. 
godine. 

Američko-jadranska povelja

Promicanjem euroatlantskih integracija putem kon-
kretnih, praktičnih projekata koje nudi zemljama 
regije na putu prema članstvu u NATO-u Hrvat-
ska aktivno pridonosi stabilnosti jugoistočne Euro-
pe. U okviru Američko-jadranske povelje pokre-
nuta je, na hrvatsku inicijativu, Škola vojne polici-
je u Kabulu za obuku afganistanskih snaga sigurno-
sti. U ožujku je nad školom zapovjedništvo preuze-
la Hrvatska, a u njoj je tijekom godine bilo angaži-
rano 35 mentora (jedan iz Albanije, šest iz Bosne i 
Hercegovine, dva iz Crne Gore, 21 iz Hrvatske, tri 
iz Makedonije i dva iz Slovenije). Obučavanje trene-
ra afganistanskih policijskih snaga izravan je dopri-
nos ostvarenju cilja NATO-a u Afganistanu – ospo-
sobljavanje afganistanskih snaga sigurnosti za pre-
uzimanje odgovornosti za sigurnost u svojoj državi. 

Ostale aktivnosti 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji o Libiji 29. ožujka u 
Londonu, sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a 14. i 15. travnja u Berlinu, sastanku Par-
tnerske komisije Američko-jadranske povelje 29. lipnja u Budvi te sastanku ministra vanjskih po-
slova NATO-a 7. i 8. prosinca u Bruxellesu. 

Konferencija „Sigurnosne prijetnje u nastajanju: perspektive za energetsku sigurnost u jugoi-
stočnoj Europi“, u suorganizaciji NATO-a, Ministarstva obrane i Ministarstva vanjskih poslova i 
europskih integracija, održana je 26. i 27. svibnja u Zagrebu. Na njoj se raspravljalo o rastućim si-
gurnosnim izazovima, posebice na području energetike i njihovu utjecaju na sigurnost u globalnom 
i regionalnom kontekstu. Konferencija je okupila sudionike iz država članica NATO-a, država par-
tnera NATO-a te država iz jugoistočne Europe. 

Ministarstvo je u veljači u Zagrebu organiziralo seminar pod nazivom „NATO-ov sustav od-
govora na krize“. Seminar je bio prigoda za stjecanje novih znanja o sustavu upravljanja krizama 
u NATO-u i razmjenu iskustava u provedbi NATO-ove simulacijske vježbe upravljanja krizama 
CMX09. To je ujedno je bio i dio priprema za predstojeću NATO-ovu simulacijsku vježbu uprav-
ljanja krizama CMX11. Na seminaru su, uz predstavnike relevantnih resornih ministarstava i dru-
gih državnih tijela Republike Hrvatske, sudjelovali i predstavnici Bosne i Hercegovine i Crne Go-
re te predavači iz sjedišta NATO-a u Bruxellesu. 

Hrvatska je uspješno sudjelovala u provedbi NATO-ove simulacijske vježbe upravljanja krizama 
CMX11, koja je održana od 19. do 26. listopada. Svrha vježbe bilo je uvježbavanje procedura Sa-
veza u upravljanju krizama, na strateškoj i političkoj razini. U vježbi je sudjelovalo civilno i vojno 
osoblje, u sjedištu NATO-a i u glavnim gradovima država sudionica. 

Na sastanku ministara vanjskih poslova u okviru Ame-
ričko-jadranske povelje u Budvi krajem lipnja sudjelo-
vao je i ministar Gordan Jandroković
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Ljudska prava

Republika Hrvatska je u području zaštite i promicanja ljudskih prava u 2011. godini 
nastavila jačati svoje vanjskopolitičke aktivnosti na globalnoj i na regionalnoj razini, 
djelujući aktivno u Ujedinjenim narodima, Vijeću Europe, Organizaciji za europsku 
sigurnost i suradnju (OESS) i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama. 

U fokusu prava djece, žena i manjina

Predstavnici Republike Hrvatske posebno su promicali područja od prioritetnog interesa: ukidanje 
smrtne kazne, zabranu mučenja, zaštitu prava djeteta, ravnopravnost spolova i borbu protiv nasilja 
nad ženama, borbu protiv svih oblika diskriminacije, uključujući i diskriminaciju na temelju spol-
ne orijentacije, zaštitu prava nacionalnih i etničkih manjina, promicanje međureligijskog dijaloga i 
tolerancije te slobodu vjere i uvjerenja kao i principijelnost u zaštiti ljudskih prava svih u svim ze-
mljama svijeta. 

Nekoliko je događaja na području ljudskih prava posebno obilježilo 2011. godinu: ispunjavanje 
mjerila za zatvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom u poglavlju 23. „Pravosuđe i te-
meljna prava“, zatim uspješan završetak prvog ciklusa izvještavanja prema proceduri Univerzalnoga 
periodičnog pregleda o provedbi međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj te os-
tvareni napredak u okviru regionalnog procesa posvećenog ostvarivanju održivih rješenja za izbje-
glice i interno raseljene osobe u jugoistočnoj Europi. Posljednje se posebice odnosi na usuglašava-
nje Zajedničkog višegodišnjeg regionalnog programa posvećenog ostvarivanju održivih rješenja za 
izbjeglice i interno raseljene osobe i usvajanje Zajedničke ministarske deklaracije na konferenciji u 
Beogradu 7. studenoga.

Pred Vijećem UN-a za ljudska prava u ožujku usvojen je završni dokument za Hrvatsku u okviru 
procedure Univerzalnoga periodičnog pregleda (pregled stanja ljudskih prava u svakoj državi po-
jedinačno). Hrvatska je prihvatila te se obvezala na provedbu većine upućenih preporuka (116), ne 
prihvativši samo pet preporuka koje su se odnosile na kriterije za stjecanje državljanstva, pružanje 
besplatne pravne pomoći svim kategorijama osoba i na pristupanje UN-ovoj Konvenciji o pravima 
radnika migranata i članova njihovih obitelji. Sustav zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj 
pozitivno su ocijenile sve države sudionice u procesu.

Aktivnosti u okviru međunarodnih organizacija

U okviru aktivnosti Vijeća za ljudska prava UN-a Hrvatska je potpisala i aktivno u regiji lobi-
rala za izjavu o borbi protiv nasilja nad osobama drukčije spolne orijentacije i rodnog identiteta 
(LGBT). Isto tako, Hrvatska je članica i tzv. Plave skupine koja promiče pravo na pristup vodi. Po-
sebna pozornost bila je posvećena i stanju u zemljama u kojima je došlo do teških i masovnih krše-
nja ljudskih prava, kao što su Bjelarus, Libija i Sirija. U odnosu na te zemlje Hrvatska je u nastupi-
ma na Vijeću snažno osudila kršenja ljudskih prava i podržala zajedničke izjave i rezolucije.

Na Trećem odboru Opće skupštine UN-a Hrvatska je nastavila s dosadašnjim djelovanjem, pri-
družujući se izjavama EU-a te susponzorirajući i glasujući za rezolucije o ljudskim pravima u skla-
du s istaknutim vanjskopolitičkim prioritetima. Hrvatski predstavnici glasovali su za usvajanje re-
zolucija o zemljama u kojima je došlo do teškoga i masovnog kršenja ljudskih prava (Sjeverna Ko-
reja, Mjanmar, Iran i Sirija). U vezi s aktivnostima u Skupini prijatelja Rezolucije Vijeća sigur-
nosti 1325 Ministarstvo je, kao nacionalni koordinator Radne skupine, pripremilo Nacionalni ak-
cijski plan za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000.) o ženama, miru i sigurno-
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sti, koji je Vlada Republike Hrvatske u srpnju i usvojila. Hrvatska je, kao promatrač, nastavila ak-
tivno sudjelovati u radu Izvršnog odbora UNICEF-a, a usvojen je i novi Temeljni program djelo-
vanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2016. godine. 

U odnosima s Europskom unijom Hrvatska je nakon potpisivanja Ugovora o pristupanju Europ-
skoj uniji stekla status zemlje pristupnice, čime je postala aktivni promatrač i počela sudjelovati u 
radu Radne skupine Vijeća EU-a o ljudskim pravima (COHOM) te u koordinacijama EU-a pri re-
levantnim međunarodnim organizacijama na području ljudskih prava.

Izbjeglice i raseljene osobe 

Republika Hrvatska je 2011. godine postala stranka Konvencije o smanjenju broja osoba bez držav-
ljanstva te članica Izvršnog odbora UNHCR-a. Intenzivirane su aktivnosti u okviru regionalnog 
procesa posvećenog održivim rješenjima za izbjeglice i interno raseljene osobe. Ostvareni napredak 
na tom planu posebno je vidljiv nakon usvajanja Zajedničkoga višegodišnjeg regionalnog progra-
ma u vezi s održivim rješenjima za izbjeglice i interno raseljene osobe, usuglašenog između četiriju 
država regija – Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Program je sastavni dio Zajed-
ničke ministarske deklaracije usvojene na Preglednoj ministarskoj konferenciji o rješavanju pitanja 
izbjeglica u regiji 7. studenoga u Beogradu.

Regionalni program, predviđenoga trajanja do pet godina, fokusiran je na pitanje stambenog zbri-
njavanja posebno osjetljivih skupina izbjeglica i raseljenih osoba uz primjenu kriterija ranjivosti 
UNHCR-a. Pripremljen je na temelju individualno identificiranih potreba svake od četiriju država 
regije, a predviđeno je da sredstva za provedbu programa osiguraju države regije (manji dio) i me-
đunarodni donatori. Za Program je vrlo važno to da raseljene osobe slobodno izaberu mjesto zbri-
njavanja, što omogućuje i potporu za lokalnu integraciju te je ujedno i ključni korak u pravcu zavr-
šetka izbjegličke situacije u regiji. 

Bogata aktivnost u području obrazovanja, sjećanja  
i istraživanja o holokaustu 

Djelujući u Radnoj skupini za međunarodnu suradnju u području obrazovanja, sjećanja i istraživa-
nja o holokaustu (ITF), Hrvatska se priključila međunarodnim nastojanjima protiv rasizma i anti-
semitizma, isključivosti, netolerancije, vjerske i rasne diskriminacije. Ministarstvo je koordiniralo 
rad hrvatskog izaslanstva pri ITF-u s ciljem poticanja aktivnosti o obrazovanju, sjećanju i istraživa-
nju holokausta te davanja političke potpore tim aktivnostima na nacionalnoj i međunarodnoj razi-
ni. Članovi hrvatskoga izaslanstva pri ITF-u bili su aktivni u različitim međunarodnim aktivnosti-
ma, a kroz projekte na području istraživanja, muzejsko-memorijalne suradnje i obrazovanja razvi-
la se i plodna suradnja između hrvatskih institucija i brojnih međunarodnih partnera (Memorijal-
nog centra Yad Vashem u Jeruzalemu, Memorijalnog muzeja holokausta u Washingtonu, Zaklade 
Shoah i Židovske zaklade za pravednike u New Yorku, Kuće Anne Frank u Amsterdamu te među-
narodnih institucija i organizacija poput Vijeća Europe, OESS-a, ODIHR-a i drugih). Hrvatski su 
predstavnici sudjelovali i u provedbi zajedničkih projekata ITF-a.
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Organizacija za europsku sigurnost i suradnju 
(OESS)

Krajem 2011. godine završena je i 15-godišnja terenska nazočnost OESS-a u Hr-
vatskoj. Zatvaranje Ureda OESS-a u Zagrebu prepoznato je kao „uspješna priča“ 
Hrvatske, ali i OESS-a.

Zatvaranje Ureda OESS-a u Zagrebu

Zatvaranje Ureda OESS-a u Zagrebu ima posebno značenje jer je prvi put jedna terenska misija 
OESS-a zatvorena suglasnošću svih 56 država članica te organizacije.

Dugogodišnja nazočnost OESS-a u Hrvatskoj svakako je pridonijela demokratskom razvoju ze-
mlje, osobito na području zaštite ljudskih prava, kao i na uspostavi stabilnosti i sigurnosti u ovom 
dijelu Europe. Dobra suradnja institucija Republike Hrvatske i Organizacije u ispunjavanju i pro-
vedbi mandata OESS-a u Hrvatskoj dovela je i do uspješnog rješavanja preostalih dvaju pitanja: pi-
tanja procesuiranja ratnih zločina počinjenih na njezinu teritoriju od 1991. do 1995.godine te pi-
tanja povratka izbjeglica i provedbe programa stambenog zbrinjavanja. Na hrvatskom su primje-
ru postavljeni i jasni standardi primjenjivi na zatvaranje drugih terenskih misija OESS-a u regiji. 
Hrvatska je, pak, stekla dragocjena iskustva u procesima postkonfliktnog oporavka zemlje i jačanja 
demokratskih institucija koja može prenijeti zemljama u susjedstvu i mediteranskim partnerima.

Druge aktivnosti u okviru OESS-a

Hrvatska je aktivno sudjelovala u raspravi o temama važnim za Organizaciju te aktivnostima OE-
SS-a u svim trima dimenzijama sigurnosti. Hrvatsko izaslanstvo koje je vodio državni tajnik za po-
litička pitanja Mario Nobilo sudjelovalo je na sastanku Ministarskog vijeća OESS-a u Vilniusu u 
prosincu. Na žalost, i na tom su se sastanku ponovno pokazala određena ograničenja OESS-a kao 
organizacije čije se odlučivanje temelji na konsenzusu svih 56 država članica.

U 2011. godini Hrvatska je nastavila upućivati osoblje iz državnog i civilnog sektora u misije OE-
SS-a. Predstavnici državnih tijela, ali i nevladinih organizacija, redovito su odlazili u misije za pro-
matranje izbora u državama članicama.

U Dubrovniku je u listopadu Hrvatski sabor bio domaćin i suorganizator jesenskih sastanaka 
Parlamentarne skupštine OESS-a. Na sastanku o temi „Regionalni razvoj u jugoistočnoj Euro-
pi: izazovi, mogućnosti i izgledi“ sudjelovalo je dvjestotinjak parlamentarnih zastupnika iz zemalja 
članica OESS-a, mediteranskih država partnera te dužnosnika i stručnjaka iz drugih međunarod-
nih organizacija. Važnost spomenutog događaja potvrđuje i sudjelovanje najviših hrvatskih dužno-
snika – predsjednika Republike Ive Josipovića, predsjednice Vlade Jadranke Kosor i predsjedni-
ka Hrvatskog sabora Luke Bebića. Imajući u vidu završetak hrvatskih pristupnih pregovora s Eu-
ropskom unijom, sastanak je održan u gotovo povijesnom trenutku za jugoistočnu Europu. Poseb-
na pozornost posvećena je aktualnoj problematici i regionalnom razvoju jugoistočne Europe te ulo-
zi OESS-a u izgradnji postkonfliktnog društva te gospodarskoj suradnji između zemalja regije.
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Vijeće Europe 

Hrvatska je obilježila 15. obljetnicu ulaska u tu najstariju europsku organizaciju u 
kojoj su njezini predstavnici bili aktivni u različitim područjima, a posebno u refor-
mi Suda za ljudska prava.

15. obljetnica članstva Hrvatske u Vijeću Europe

Kao punopravna članica Vijeća Europe od 6. studenoga 1996. godine Hrvatska je 2011. godi-
ne proslavila 15. obljetnicu članstva. Za tu je prigodu Ministarstvo 16. studenoga organiziralo ra-
spravu o temi „Petnaest godina članstva Republike Hrvatske u Vijeću Europe: postignuća, isku-
stva i očekivanja“. Bila je to prilika za osvrt na ukupna iskustva i ocjenu suradnje Republike Hrvat-
ske s Vijećem Europe – od početnih koraka u procesu izgradnje demokratskih institucija do ostva-
rene proaktivne i prepoznatljive uloge u okviru Vijeća Europe te za raspravu o budućim izazovi-
ma te suradnje.

Sudjelovanje u reformskim procesima 

Cijela 2011. godina bila je u Vijeću Europe obilježena reformom koja je obuhvatila programske ak-
tivnosti i institucionalne strukture, a najjače se fokusirala na tri ključna stupa Organizacije (ljudska 
prava, demokraciju i vladavinu prava), reorganizaciju operativnih struktura Tajništva i racionaliza-
ciju razgranane mreže međuvladinih odbora. 

Konferencija na visokoj razini, u travnju u Izmiru, dala je novi poticaj reformi Europskog suda za 
ljudska prava jer je mjere dogovorene na konferenciji u švicarskom Interlakenu osnažila političkom 
Deklaracijom i follow-up planom. Hrvatsko izaslanstvo na konferenciji vodio je ministar pravosuđa 
Dražen Bošnjaković. Uz aktivni angažman u pro-
cesu reforme Suda, s pozicije zalaganja za očuvanje 
načela individualnog zahtjeva kao ključnog obiljež-
ja koje strasbourški sustav zaštite ljudskih prava či-
ni jedinstvenim u svijetu, Hrvatska također nasto-
ji pridonijeti rasterećenju Suda dosljednom primje-
nom Konvencije na nacionalnoj razini te urednim 
izvršenjem presuda tog Suda. 

Hrvatska je u 2011. godini predvodila u inicijati-
vama na području obiteljskog prava, posebno oni-
ma povezanim s borbom protiv nasilja nad ženama 
i ostvarivanjem prava djece. U listopadu je u Zagre-
bu održana „Regionalna konferencija o zaustavljanju 
seksualnog nasilja nad djecom – ratifikacija i pro-
vedba Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od 
seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja“. 
Hrvatska je tu važnu Konvenciju Vijeća Europe ra-
tificirala neposredno uoči spomenutog skupa, čime je postala njezina 15. država stranka. Time je 
Republika Hrvatska postala ujedno i stranka ukupno 90 pravnih instrumenata Vijeća Europe. Stal-
na predstavnica Republike Hrvatske pri Vijeću Europe veleposlanica Anica Djamić imenovana je 
tematskim koordinatorom Odbora ministara za djecu, što je također priznanje naporima Republi-
ke Hrvatske na tom području. 

Pod predsjedanjem Turske Odbor ministara Vijeća Eu-
rope sastao se na redovitom zasjedanju u Istanbulu. 
Sudjelovao je i ministar Gordan Jandroković
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Hrvatski predstavnici bili su aktivni i na drugim područjima, pa je tako sudac Vrhovnog suda Ma-
rin Mrčela kao član GRECO-a (parcijalnog sporazuma Vijeća Europe „Skupina država protiv ko-
rupcije“) krajem 2011. godine izabran za predsjednika toga uglednog tijela. Ministar Gordan Jan-
droković sudjelovao je na 121. sjednici Odbora ministara Vijeća Europe u svibnju u Istanbulu, a 
državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković u studenome se u Strasbourgu sastao sa 
zamjenicom glavnog tajnika Vijeća Europe Maud de Boer Buquicchio i glavnom direktoricom za 
programe Gabriellom Battaini Dragoni. Hrvatsku je u travnju službeno posjetio predsjednik Par-
lamentarne skupštine Vijeća Europe Mevlüt Çavuşoğlu, a tijekom održavanja Regionalne konfe-
rencije o zaustavljanju seksualnog nasilja nad djecom u listopadu je u Zagrebu boravila zamjenica 
glavnog tajnika Maud de Boer Buquicchio.

Hrvatska je u 2011. godini dobrovoljnim financijskim doprinosima u iznosu od ukupno 19.802,78 
eura poduprla pet programskih aktivnosti Vijeća Europe. 
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Međunarodna razvojna suradnja

Hrvatska je svoju razvojnu suradnju usmjeravala prema državama jugoistočne Eu-
rope i zemljama u kojima sudjeluje u međunarodnim mirovnim misijama i opera-
cijama, dok su prioritetni sektori u koje je usmjeravana službena razvojna pomoć 
obuhvaćali društveno-gospodarski razvoj, obrazovanje i zdravlje. 

Cilj – učvrstiti mir i pomoći razvoj gospodarstva, obrazovanja i 
zdravlja

Osim navedenih triju ključnih sektora, razvojna suradnja Hrvatske sa zemljama jugoistočne Euro-
pe intenzivirana je i na području prijenosa specifičnih znanja i iskustava. 

Razvojna suradnja između Hrvatske i Afganistana bila je koncentrirana u tri prioritetna sektora: u 
izgradnju države (EUPOL i POMLT), u obrazovanje (gradnja i opremanje namještajem osnovne 
škole za 250 dječaka i djevojčica, potpora programu UN-ova Svjetskog programa za hranu za osi-
guravanje prehrane školske djece i njihovih obitelji, gradnja zaštitnog zida oko osnovne škole, dari-
vanje nastavnog materijala i ostale opreme za škole) i u razvoj malog poduzetništva. Hrvatska je ta-
kođer provela nekoliko pilot-projekata u području humanitarnog razminiranja (izgradnja zakono-
davnog okvira i edukacija o opasnostima od mina).

Uspostavljena je suradnja s Američkom agencijom za razvoj (USAID) u okviru zajedničkog pro-
jekta u području zdravlja na Kosovu. Inicirana je i suradnja sa Savjetodavnom službom za inoze-
mno investiranje Svjetske banke u području turizma s ciljem identificiranja daljnjih koraka u pri-
jenosu hrvatskih iskustava i znanja iz tog područja u uvjetima poslijeratne obnove u države podsa-
harske Afrike.

Republika Hrvatska pokrenula je postupak pristupanja Pariškoj deklaraciji o učinkovitosti pomoći, 
Accra Agendi i inicijativi New Deal o partnerstvu za krhke države te inicijativi Dobre humanitarne 
donatorske prakse. Sudjelovanjem na međunarodnim forumima u okviru Ujedinjenih naroda i Eu-
ropske unije o temi razvojne suradnje Hrvatska se potvrdila kao nova zemlja donator koja poštuje 
ključna načela učinkovitosti razvojne pomoći: lokalna odgovornost, usklađivanje i izbjegavanje fra-
gmentiranosti te stvaranje okvira za rezultat. 

Kao odgovor na humanitarne krize prouzročene prirodnim ili ljudskim djelovanjem Hrvatska je 
pružila humanitarnu pomoć i Japanu, Libiji, Turskoj, rogu Afrike, Keniji i Etiopiji. Ukupna vri-
jednost te pomoći bila je 7,096.710 kuna, a upućivana je bilateralnim putem ili financijskim dopri-
nosima mjerodavnim međunarodnim humanitarnim organizacijama i agencijama.
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Međunarodna sigurnost

Republika Hrvatska je u području međunarodne sigurnosti nastavila provoditi me-
đunarodno preuzete obveze u području nadzora nad konvencionalnim naoruža-
njem, razoružanja, trgovine oružjem i robom dvojne namjene, suzbijanja širenja 
oružja za masovno uništenje i kooperativne sigurnosti. Sudjelovala je u pregovori-
ma o budućnosti režima nadzora nad konvencionalnim naoružanjem u Europi te u 
regionalnim inicijativama na području međunarodne sigurnosti. No, sudjelovanje u 
međunarodnim mirovnim misijama ostalo je jedan od važnijih instrumenata hrvat-
ske vanjske sigurnosne politike.

Sudjelovanje u 14 međunarodnih mirovnih misija

Republika Hrvatska sudjelovala je u 14 mirovnih operacija: u devet pod vodstvom UN-a, dvjema 
pod vodstvom NATO-a i trima pod vodstvom EU-a, s ukupno 504 sudionika, od kojih je 481 bio 
pripadnik Oružanih snaga i 23 civilna stručnjaka (21 policajac, jedan diplomat te jedan predstav-
nik Ministarstva pravosuđa). U odnosu na prethodnu godinu broj sudionika mirovnih misija pove-
ćan je za 20 osoba (pripadnika Oružanih snaga). Pri upućivanju osoblja u mirovne operacije Hrvat-
ska veliku pozornost posvećuje i rodnoj ravnoteži.

Najveći doprinos mirovnim operacijama i dalje je bilo sudjelovanje u operaciji ISAF u kojoj su, uz 
pripadnike Oružanih snaga, bili angažirani policijski djelatnici i jedan diplomat koji je najprije u 
Pokrajinskom timu za obnovu u Feyzabadu, a zatim u Mazar-e-Sharifu bio zamjenik voditelja ci-
vilnih poslova. Bio je to Hrvoje Ćurić Hrvatinić koji je također bio zadužen za projekte razvoj-
ne pomoći.

Nastavljeni su i programi obučavanja i obrazovanja hrvatskih i stranih časnika prije upućivanja u 
mirovne misije u Obučnom središtu za međunarodne vojne operacije u Rakitju pokraj Zagreba, ko-
je za te poslove ima certifikat Ujedinjenih naroda. 

Provođenje međunarodnih dokumenata za kontrolu oružja

Kao aktivna članica Organizacije za zabranu kemijskog oružja Republika Hrvatska sudjeluje i u po-
pularizaciji njezinih ciljeva, posebno kroz djelovanje Nacionalnog povjerenstva za kontrolu kemij-
skog oružja te sudjelovanjem na seminarima, radionicama, vježbama i konferencijama. Takvih je 
zbivanja tijekom 2011. godine bilo pet, a među njima valja spomenuti sudjelovanje na Sedmoj pre-
glednoj konferenciji država stranaka Konvencije o biološkom oružju u prosincu u Ženevi te na Go-
dišnjem plenarnom sastanku Australske skupine u lipnju u Parizu.

U sklopu međunarodnih aktivnosti u kontroli oružja i trgovine oružjem Ministarstvo je, kao ko-
ordinator Nacionalnog povjerenstva za provedbu Akcijskog plana za kontrolu malog i lakog oruž-
ja, podnijelo nekoliko redovitih godišnjih izvješća Republike Hrvatske sukladno preuzetim me-
đunarodnim obvezama: UN-u (Akcijski program o sprečavanju, suzbijanju i iskorjenjivanju pro-
tupravnog trgovanja malim i lakim oružjem; Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određe-
nog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim), OESS-u (Dokument o malom i la-
kom oružju; Dokument o uskladištenom konvencionalnom streljivu) te ad hoc Radnoj skupini NA-
TO-a o malom i lakom oružju. 

Hrvatska je također nastavila sudjelovati u međunarodnim naporima za sklapanje pravno obvezu-
jućeg Ugovora o trgovini oružjem (ATT), usvajanje kojega je planirano na Konferenciji UN-a u 
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srpnju 2012. godine u New Yorku. Sudjelovala je i na sastanku država stranaka UN-ove Konvenci-
je o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja i njezinih protokola u stu-
denome u Ženevi. Ministarstvo je aktivno sudjelovalo i u području kontrole izvoza konvencional-
nog naoružanja i robe s dvojnom namjenom, tzv. Wassenaarskog aranžmana.

Ministarstvo je bilo uključeno u sve aktivnosti regionalnih inicijativa za nadzor nad malim i lakim 
oružjem u jugoistočnoj Europi jer je interes Republike Hrvatske da prijenosom vlastitog iskustva 
na ostale države regije pridonese jačanju sigurnosti regije. Sudjelovalo je i u provedbi Sporazuma o 
subregionalnoj kontroli naoružanja (sukladno Članku IV. Aneksa 1-B Općega okvirnog sporazu-
ma za mir u Bosni i Hercegovini).

U vezi s područjem međunarodne sigurnosti predstavnici Ministarstva održali su konzultacije s 
kolegama iz Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije. 

U sklopu suradnje s Europskom unijom u području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Hr-
vatska se pridružila međunarodnim mjerama ograničavanja utvrđenim odlukama Vijeća Europske 
unije. Nakon potpisivanja Ugovora o pristupanju Europskoj uniji hrvatski diplomati su kao proma-
trači počeli sudjelovati na sastancima radnih skupina za neširenje oružja za masovno uništenje, za 
globalno razoružanje i za kontrolu izvoza oružja.

Razminiranje 

Ministarstvo je u području razminiranja nastavilo suradnju s RACVIAC-om – Centrom za sigur-
nosnu suradnju suorganiziranjem međunarodnoga stručnog skupa „Oslo Konvencija: Radionica o 
kazetnom streljivu“, koji je održan od 23. do 26. svibnja u prostorijama Centra u Rakitju pokraj Za-
greba. Radionica je opravdala očekivanja i odzivom sudionika i odabirom predavača i tema, pa je 
RACVIAC tu aktivnost uključio u svoj četverogodišnji Plan aktivnosti (do 2014.).

Predstavnici Ministarstva bili su angažirani i u radu Koordinacijskog tijela za pomoć osobama stra-
dalima od minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava u Republici Hrvatskoj, posebi-
ce na provedbi mjera iz Akcijskog plana pomoći osobama stradalim od minskoeksplozivnih i neek-
splodiranih ubojnih sredstava 2010. – 2014. godine. Nastavljena je i suradnja Ministarstva s Hr-
vatskim centrom za razminiranje te Grupacijom za humanitarno razminiranje u stvaranju dojma o 
Republici Hrvatskoj kao globalno prepoznatljivom središtu za protuminsko djelovanje i to ponaj-
prije u okvirima UN-a. 
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Gospodarska multilaterala

Ministarstvo je s drugim tijelima državne uprave počelo koordinirati aktivno-
sti između Republike Hrvatske i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj 
(OECD) kako bi se suradnja s tom međunarodnom organizacijom pojačala i podi-
gla na višu razinu. U organizaciji Ministarstva Wolfgang Petritsch, austrijski pred-
stavnik pri OECD-u u Parizu, održao je 24. siječnja predavanje „Približavanje Re-
publike Hrvatske OECD-u“. 

Oblikovanje globalnog tržišta važno i za hrvatsko gospodarstvo

Hrvatsko je izaslanstvo u prosincu u Ženevi sudjelovalo na 8. ministarskoj konferenciji Svjetske tr-
govinske organizacije (WTO) na kojoj su usvojene političke smjernice kojima se potvrđuje važ-
nost multilateralnoga trgovinskog sustava, trgovine i razvoja kao temelja djelovanja WTO-a. Me-
đutim, nije postignut dogovor o nastavku pregovora u okviru Doha razvojne runde. Usvojen je niz 
odluka i potvrđeno primanje u članstvo WTO-a Rusije, Samoe i Crne Gore. Uoči Konferenci-
je, nakon deset godina pregovora, usvojen je tekst revidiranog Sporazuma o javnoj nabavi i njego-
vi aneksi. 

Na sjednici UN-ove Gospodarske komisije za Europu (UN/ECE) u ožujku u Ženevi hrvatsko 
izaslanstvo činili su predstavnici Ministarstva rada, gospodarstva i poduzetništva te Ministarstva 
vanjskih poslova i europskih integracija. Raspravljali su o gospodarskim pitanjima važnim za eu-
ropsku regiju i o posebnom programu UN-a za gospodarstva srednje Azije (CPECA).

Ministarstvo je u rujnu u Ženevi bilo zastupljeno i na redovitoj godišnjoj sjednici Glavnog odbo-
ra za trgovinu i razvoj Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj (UNCTAD) ko-
ja je bila posvećena aktualnom stanju na globalnom tržištu i postkriznim izazovima u svjetskom 
gospodarstvu, s naglaskom na najmanje razvijeni-
ma. Sastanak je pokazao potencijal koji UN i UN-
ova tijela imaju u postkriznom reguliranju global-
nog tržišta i pomoći zemljama u razvoju u integraci-
ji u svjetsko gospodarstvo, što aktualizira važnost i 
ulogu UNCTAD-a.

U Prištini je 30. lipnja održan redoviti sastanak 
stručnjaka i sastanak zamjenika ministara Sred-
njoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEF-
TA 2006). Ministarstvo je sudjelovalo u priprema-
ma za potpisivanje Dodatnog protokola o daljnjoj li-
beralizaciji trgovine poljoprivredno-prehrambenim 
proizvodima između zainteresiranih stranaka CEF-
TA-e, a u Prištini je naglasilo potrebu što bržeg za-
vršetka procesa ratifikacije kako bi se dogovorene 
koncesije počele što prije primjenjivati (samo Hrvat-
ska i Albanija su ratificirale protokol, dok je s Cr-
nom Gorom dogovorena privremena primjena od 1. 
srpnja 2011. godine). Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Hrvatska će morati napusti-
ti preferencijalni, gotovo slobodni režim izvoza u zemlje članice CEFTA-e te prihvatiti trgovinski 
režim koji Europska unija ima bilateralno dogovoren sa svakom od tih država. 

Međunarodni investicijski forum u listopadu u Zagre-
bu okupio je velik broj mogućih stranih ulagača koji-
ma je predstavljen investicijski program Vlade Repu-
blike Hrvatske.
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U okviru konzularnih poslova protekla je godina bila obilježena dvjema izvanred-
nim situacijama – evakuacijom hrvatskih državljana iz Egipta i Libije te provedbom 
izbora za Hrvatski sabor u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike 
Hrvatske u svijetu.

Evakuacija hrvatskih državljana iz Egipta i Libije

Početak nemira u arapskim državama pred Hrvatsku je postavio zahtjev za spašavanje hrvatskih 
državljana s tog područja. U sklopu Uprave za konzularne poslove Ministarstva osnovan je Krizni 
stožer koji je organizirao uspješnu evakuaciju hrvatskih državljana iz Egipta početkom veljače i iz 
Libije u ožujku. Evakuirani su i stranci, zaposlenici u hrvatskim tvrtkama u navedenim državama. 
Naravno, pritom su posebnu ulogu imala i veleposlanstva Republike Hrvatske u Kairu i Tripoliju. 
Veleposlanstvo u Kairu bilo je cijelo vrijeme u funkciji, dok je ono u Tripoliju bilo privremeno za-
tvoreno od 30. ožujka do 10. listopada zbog oružanih sukoba.

Krizni stožer je u suradnji s navedenim veleposlanstvima najprije utvrdio koji su se hrvatski dr-
žavljani nalazili na radu ili su živjeli u Egiptu i Libiji. Zatim je s njima i njihovim obiteljima, ali i 
hrvatskim tvrtkama koje su tamo poslovale, uspostavljen i održavan kontakt. Kada je dogovorena 
evakuacija, organiziran je i zrakoplovni prijevoz evakuiranih osoba. Pritom je uspostavljena surad-
nja i s kriznim stožerima ministarstava vanjskih poslova drugih država. Aktivnosti su koordinirane 
i s drugim hrvatskim diplomatskim misijama koje su sudjelovale u evakuaciji hrvatskih državljana, 
posebno iz Libije gdje je u trenutku izbijanja sukoba radilo više od 400 hrvatskih državljana, tako 
da je dogovorom s mjerodavnim tijelima u državama primateljicama omogućen nesmetan prelazak 
njihovih granica (primjerice veleposlanstva Republike Hrvatske u Rimu, Ateni, Kijevu, Madridu i 
dr.). Krizni stožer je surađivao i s drugim hrvatskim ministarstvima, a važna je zadaća bila i redo-
vito izvješćivanje javnosti o tijeku evakuacije.

Evakuacije su uspješno obavljene, a s hrvatskim državljanima koji nisu željeli biti evakuirani zadr-
žan je stalan kontakt (obavješćivanje obitelji, pomoć u pribavljanju lijekova i drugo) neposredno ili 
putem diplomatskih misija, odnosno konzularnih ureda.

Izbori za Hrvatski sabor

U suradnji s Državnim izbornim povjerenstvom, Ministarstvom uprave i Gradskim uredom za op-
ću upravu Grada Zagreba u diplomatskim misijama i generalnim konzulatima Republike Hrvatske 
provedena je prethodna registracija birača. Parlamentarni izbori održani su 3. i 4. prosinca. Izbori 
su uspješno provedeni u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u 52 
države na ukupno 124 biračka mjesta.

Međunarodna konzularna suradnja

U okviru međunarodne konzularne suradnje 28. siječnja je u Bečićima u Crnoj Gori potpisan Spo-
razum između Republike Hrvatske i Crne Gore o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izda-
vanju viza. Uz Sporazum potpisana su i dva provedbena akta: Protokol između Ministarstva vanj-
skih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i europ-
skih integracija Crne Gore o provedbi članaka 3. – 6. Sporazuma između Republike Hrvatske i Cr-
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ne Gore o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izdavanju viza i Protokol između Ministar-
stva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i 
europskih integracija Crne Gore o provedbi članka 7. Sporazuma između Republike Hrvatske i Cr-
ne Gore o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izdavanju viza.

Redovite konzularne aktivnosti

U 72 hrvatske diplomatske misije i konzularna ureda tijekom 2011. godine podneseno je oko 
40.000 zahtjeva za izdavanje vize, što je oko 50 posto manje nego u prethodnoj godini. Razlog ta-
kvom smanjenju nalazi se u liberalizaciji hrvatskoga viznog sustava koja je provedena u sklopu mje-
ra Akcijskog plana hrvatskog turizma za 2011. godinu. Time je uvelike olakšan dolazak stranih tu-
rista u Republiku Hrvatsku.

Tijekom godine Ministarstvo je sudjelovalo u izradi novoga Zakona o strancima radi daljnjeg 
usklađivanja hrvatskoga viznog zakonodavstva s relevantnom pravnom stečevinom i standardima 
Europske unije. Spomenutim Zakonom uspostavlja se pravni okvir za razvitak i uspostavu Hrvat-
skoga viznog informacijskog sustava za koji je osnova postojeća Hrvatska baza podataka o vizama. 
Riječ je o jedinstvenom informacijskom sustavu na državnoj razini kojim se povezuju sva vizna ti-
jela u Republici Hrvatskoj, hrvatske diplomatske misije i konzularni uredi te međunarodni granič-
ni prijelazi. Uz to su razvijene i dodatne funkcionalnosti sustava kako bi se omogućilo prikupljanje 
biometrijskih podataka, što je također jedna od pretpostavki za uključivanje Republike Hrvatske u 
Vizni informacijski sustav Europske unije.

Biometrijska putovnica Republike Hrvatske usklađena je s preporukama Međunarodne organiza-
cije civilnog zrakoplovstva i Uredbom Vijeća Europske unije broj 2252/2004 od 13. prosinca 2004. 
godine o standardima zaštite i biometriji u putovnicama i putnim dokumentima, izdanim od stra-
ne zemalja članica Europske unije. Uredba obvezuje države članice Europske unije da sliku lica in-
tegriraju u čip unutar putovnice najkasnije do lipnja 2006. godine, a za implementaciju otisaka pr-
stiju rok je bio lipanj 2009. godine.

U okviru redovitih aktivnosti Uprava za konzularne poslove zaprimila je tijekom godine ukupno 
31.411 predmeta, što predstavlja ukupno 55.983 akta. Od toga je u okviru međunarodne pravne po-
moći zaprimljeno 20.415 predmeta, odnosno 36.569 akata. Riječ je uglavnom o legalizaciji ispra-
va, zamolnicama za međunarodnopravnu pomoć, međunarodnopravnom prometu državnim ma-
ticama, zaštiti interesa uhićenih hrvatskih državljana u inozemstvu, izručenjima, deportacijama, 
transferu osuđenih hrvatskih državljana u inozemstvu, imovinskopravnim zahtjevima vezanim uz 
nekretnine, carinskim zahtjevima, alimentacijskim potraživanjima, nasljeđivanju, povratu oduzete 
imovine i drugim sličnim pravnim predmetima.

Ministarstvo redovito provodi i poslove zaštite prava i interesa Republike Hrvatske i njezinih dr-
žavljana koji prebivaju ili borave u inozemstvu. O kakvu je opsegu poslova riječ, ilustrira podatak da 
su tijekom godine u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske 2.444 osobe 
primljene u hrvatsko državljanstvo, a zaprimljena su i 55.002 zahtjeva za izradu novih e-putovni-
ca. Poslano je i 2.600 obrazaca putnih listova za povratak hrvatskih državljana koji su se u inozem-
stvu zatekli bez valjane putovnice.

Zaprimljen je i 2421 zahtjev za odobrenje preleta, odnosno slijetanje stranih državnih zrakoplova 
u Republici Hrvatskoj, i 111 zahtjeva za pribavljanje odobrenja za prelete, odnosno slijetanje hrvat-
skih državnih zrakoplova u inozemstvu. Izdano je, odnosno pribavljeno, 50 godišnjih dozvola za 
prelete, odnosno slijetanje državnih zrakoplova.
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Odluke o novom veleposlanstvu i konzulatima  
Republike Hrvatske

Kako bi hrvatskim građanima i gospodarstvu pružili što bolje usluge u inozemstvu, tijekom 2011. 
godine Ministarstvo je pokrenulo i provelo postupke za osnivanje diplomatskih misija i konzular-
nih ureda u inozemstvu, odnosno imenovanje počasnih konzula Republike Hrvatske. Osim odlu-
ke o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Kataru, sa sjedištem u Dohi, donesene 
su odluke o osnivanju trinaest konzulata Republike Hrvatske na čelu s počasnim konzulima. Ta-
ko je dr. Peter Neuman postavljen za počasnog konzula Republike Hrvatske u Dresdenu u Save-
znoj Republici Njemačkoj, Yerkin Dauletovič Israilov u Alma-Ati u Republici Kazakstanu, Amir 
Pratapa J. Ran u Katmanduu u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepalu, Arun Poddara u Kal-
kuti u Republici Indiji, Hiroshi Ojima u Osaki i Koichi Takakura u Nahi u Japanu, Bat-Erde-
nea Purevdagva u Ulan Batoru u Mongoliji, Artashes R. Kazakhetsyan u Erevanu u Republi-
ci Armeniji, Henryk Maciejewski u Bydgoszczu u Republici Poljskoj, Mammadov Kanan Ha-
fiz Oglu u Bakuu u Republici Azerbajdžanu, Aleksandr Sergejevič Rotov u Donjecku u Ukrajini, 
Getachew Ayele u Adis Abebi u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji i Aleksej Poltavčen-
ko u Sankt Peterburgu u Ruskoj Federaciji.

Pomoć hrvatskim manjinama i iseljeništvu
U travnju je u Hrvatskom saboru usvojena Strategija o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima 
izvan Republike Hrvatske, a u listopadu je prihvaćen Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hr-
vatima izvan Republike Hrvatske. Člankom 12. tog Zakona predviđeno je osnivanje Središnjega 
državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Taj bi Ured trebao postati mjestom središ-
nje koordinacije aktivnosti vezanih uz razvoj odnosa i suradnju s Hrvatima izvan domovine. Zbog 
navedenih promjena tijekom godine obavljale su se i organizacijske pripreme za redefiniranje ovla-
sti u okviru Ministarstva i uspostavu nove strukture poslova vezanih uz skrb o Hrvatima izvan Re-
publike Hrvatske.

Ministarstvo se, međutim, i u 2011. godini brinulo o položaju i statusu hrvatskih autohtonih ma-
njina u europskim državama i ostvarivanju njihovih manjinskih prava. Podupiralo je razvoj etnič-
ke, vjerske, kulturne i jezične samosvijesti te pravo na osobitost vlastitoga kulturnog života i nacio-
nalnih tradicija, pratilo je promjene u migracijskoj politici i legislativi država primateljica te pravni, 
odnosno politički položaj konkretnih manjinskih zajednica. Isto tako, Ministarstvo je surađivalo s 
predstavnicima hrvatskih manjinskih organizacija.

I u 2011. godini sufinancirani su određeni projekti aktivnosti manjina u inozemstvu u ukupnom 
iznosu višem od 460.000 eura. Za rad hrvatskih udruga na području Austrije doznačeno je 45.000 
eura, Bugarske 1.200 eura, Crne Gore 32.500 eura, Češke 9.000 eura, Italije 38.000 eura, Kosova 
19.000 eura, Mađarske 140.000 eura, Makedonije 22.200 eura, Rumunjske 21.000 eura, Slovačke 
11.450 eura, Slovenije 20.000 eura i Srbije 104.000 eura.

Mješoviti odbor za provedbu Sporazuma o zaštiti manjina između Republike Hrvatske i Republike 
Srbije sastao se na Petom zasjedanju u Beogradu i Šidu, 19. i 20. rujna. Razmotreno je ostvarivanje 
manjinskih prava manjinskih zajednica u objema državama.

Razni su oblici pomoći koje Republika Hrvatska pruža iseljenicima kako bi očuvali hrvatsku kul-
turu i jezik, ojačali veze s domovinom, ali i pomogli produbljivanju odnosa između država u kojima 
danas žive i Republike Hrvatske. Poticanje što boljih odnosa i međusobnog poštovanja domovin-
ske i iseljene Hrvatske trajna je zadaća hrvatske diplomacije u odnosu na iseljeništvo. U 2011. go-
dini realizirani su sljedeći projekti:

•	 stipendiranje učenika i studenata, pripadnika hrvatskog naroda iz inozemstva, koji se školuju ili 
studiraju u Republici Hrvatskoj (odobreno 414 stipendija)

•	 tečaj učenja hrvatskog jezika za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske na Fi-
lozofskom fakultetu u Zagrebu „Croaticum“ (odobreno 111 naknada za 76 polaznika)
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•	 ažuriranje internetske stranice Informacije za Hrvate izvan domovine radi što boljeg informira-
nja Hrvata izvan Republike Hrvatske o svemu što bi im moglo olakšati dolazak u domovinu ili 
trajni povratak te olakšati uključivanje u gospodarske, obrazovne, kulturne i ostale vidove ži-
vota u Hrvatskoj

•	 natječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva radi ostvarenja financijske potpo-
re u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću (dodijeljeno 1.460.500 kuna za programe i 
projekte 31 udruge)

•	 proveden je i javni natječaj za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih 
programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini (u 2011. godini oda-
brana su ukupno 373 programa i projekta za koje je izdvojeno 16.000.000 kuna; riječ je o 180 
programa iz područja kulture, 159 programa iz područja obrazovanja i znanosti te 34 progra-
ma iz područja zdravstva).
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Hrvatska je u svijetu prepoznata kao država koja uspješno provodi tranziciju, koja 
se intenzivno priprema za članstvo u Europskoj uniji, koja je aktivna u svojem okru-
ženju, gdje gradi odnose i razvija suradnju na temeljima ravnopravnosti i europskih 
demokratskih standarda, koja nastoji razvijati gospodarstvo, a posebno turizam, ko-
ja je ponosna na svoju baštinu i kulturu. Svemu tome pridonijele su i aktivnosti u 
okviru javne diplomacije.

Croatia Summit 2011

U organizaciji Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u 
Dubrovniku je 8. i 9. srpnja održana šesta konferencija Croatia Summit. Naziv konferencije bio je 
„Novo desetljeće za jugoistočnu Europu – dovršetak tranzicije“, a na njoj je sudjelovalo šest pred-
sjednika i pet potpredsjednika vlada, jedanaest ministara vanjskih poslova te nekoliko minista-
ra iz drugih resora, predstavnici Europske unije i NATO-a, dužnosnici iz šireg susjedstva, odno-
sno južnoga i istočnog Mediterana te Zakavkazja, 
predstavnici civilnog društva i financijskih institu-
cija. Sudeći prema odazivu uglednika i višegodiš-
njoj ustrajnosti, Croatia Summit postao je važna me-
đunarodna konferencija koja se u političke kalenda-
re upisuje kao redoviti godišnji skup početkom ljeta.

Konferenciju su uvodnim izlaganjima otvorili pred-
sjednica Vlade Jadranka Kosor i predsjednik Repu-
blike Hrvatske Ivo Josipović. Slijedila su izlaganja 
predsjednika vlada Albanije Salija Berishe, Bugar-
ske Bojka Borisova, Belgije Yvesa Letermea, Cr-
ne Gore Igora Lukšića, Kosova Hashima Thaçi-
ja, Makedonije Nikole Gruevskog i Slovenije Bo-
ruta Pahora. Poljsku je zastupao potpredsjednik 
Vlade i ministar gospodarstva Waldemar Pawlak. 
Na plenarnom dijelu također su govorili predsjed-
nik izraelskog Knesseta Reuven Rivlin, predsjed-
nica Odbora regija EU-a Mercedes Bresso i podtaj-
nik za politička pitanja Sjedinjenih Američkih Dr-
žava William Burns. Sudjelovali su i ministri vanj-
skih poslova Albanije Edmond Haxhinasto, Au-
strije Michael Spindelegger, Bosne i Hercegovine 
Sven Alkalaj, Bugarske Nikolaj Mladenov, Cipra 
Markos Kyprianou, Češke Karel Schwarzenberg, 
Estonije Urmas Paet, Kosova Enver Hoxhaj, La-
tvije Girts Krisovskis, Mađarske János Martonyi, 
Slovačke Mikulaš Dzurinda, Švedske Carl Bildt i 
Ukrajine Konstantin Griščenko te senator Mark 
Begich, kanadska ministrica rada Lisa Raitt i dru-
gi. Konferenciji su nazočili povjerenik Europske komisije za proširenje i politiku susjedstva Štefan 
Füle i direktor za zapadni Balkan u Europskoj službi za vanjske poslove Miroslav Lajčak te više 
zastupnika Europskog parlamenta. Konferencija je osim toga bila i prilika za brojne bilateralne su-
srete hrvatskih dužnosnika sa stranim gostima. 

Konferencija Croatia summit bila je prigoda i za niz 
bilateralnih razgovora. Predsjednica Vlade Jadranka 
Kosor razgovarala je s belgijskim premijerom Yvesom 
Letermeom o bilateralnoj suradnji ali i o hrvatskom 
putu prema članstvu u Europskoj uniji.
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Naravno, na konferenciji su aktivno sudjelovali i drugi sudionici koji su u okviru triju panela raz-
govarali o novim okvirima gospodarskog razvoja i o tome kako nakon globalne krize novim ulaga-
njima povećati ukupnu konkurentnost zemalja jugoistočne Europe, o sigurnosnim pitanjima prou-
zročenim promjenama na području Sredozemlja te o budućnosti politike proširenja Europske unije 
kao katalizatora promjena diljem europskog kontinenta u posljednjih šest desetljeća. S ukupno 47 
govornika u dva dana Croatia Summit pokazao se izvrsnom platformom za uspostavljanje i produ-
bljivanje dijaloga o nizu tema, a Hrvatska se afirmirala kao važan i uvjerljiv sugovornik na među-
narodnoj sceni. I izborom relevantnih tema skup se potvrdio kao mjesto okupljanja i razmjena ide-
ja, inicijativa i mogućih rješenja, odnosno modela za prevladavanje krize i suvremenih problema. 
Njegova je specifičnost i to da se na njemu susreću predstavnici država regije, država članica i dru-
gi dužnosnici Europske unije, NATO-a, drugih međunarodnih organizacija i predstavnici civil-
nog društva. Konferencija je imala i dobar medijski odjek. Izlaganja i druga popratna zbivanja pra-
tilo je više od sto domaćih i stranih novinara koji su objavili brojne pozitivno intonirane novinske 
članke i televizijske priloge. 

Projekt „Ruđer Bošković u službi diplomacije  
Dubrovačke Republike“

U povodu 300. obljetnice rođenja hrvatskoga i svjetskog znanstvenika, Dubrovčanina i isusovca 
Ruđera Josipa Boškovića (1711. – 1787.) u Diplomatskoj akademiji pripremljena je i tiskana publi-
kacija autora dr. Stjepana Špoljarića pod naslovom „Ruđer Bošković u službi diplomacije Dubro-
vačke Republike“ na hrvatskom i engleskom jeziku. Publikacija je predstavljena javnosti 14. rujna u 
Zagrebu i 12. listopada u Dubrovniku, a zatim u Bruxellesu (24. studenoga), Parizu (30. studeno-
ga) i Rimu (10. prosinca), gdje je na Papinskom sveučilištu Gregoriani održan i međunarodni znan-
stveni skup „Ruđer Bošković – il cultore della verità“.

U okviru izdavačke djelatnosti Diplomatska akademija objavila je i zbornik European Diplomacy: 
Regional Cooperation, Lifelong Learning and Diplomatic Training te brošuru Službena skraćena i pu-
na imena država na hrvatskom i engleskom jeziku (4. izmijenjeno izdanje) koju je priredio dr. Boži-
dar Bakotić. 

Diplomatske konferencije, seminari i okrugli stolovi

Diplomatska akademija međunarodnu je suradnju proširila zaključivanjem još dvaju novih među-
narodnih sporazuma. U Zagrebu je 10. svibnja potpisan Memorandum o suglasnosti između Di-
plomatske akademije i Kineskog sveučilišta za vanjske poslove Ministarstva vanjskih poslova Na-
rodne Republike Kine, a u Bruxellesu 9. studenoga Memorandum o suradnji između MESEURO 
Center for Mediterranean Europe Foundations, Grada Dubrovnika, Županije dubrovačko-neretvan-
ske, EMUNI-ja, Sveučilišta u Zagrebu i Diplomatske akademije Ministarstva.

Tijekom 2011. godine održani su sljedeći skupovi koje je organizirala Diplomatska akademija sa-
mostalno ili u suradnji s drugim institucijama:

•	 O „Komunikacijskoj strategiji za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji“ razgovara-
lo se u Zagrebu 25. veljače u okviru tribina pod nazivom EU Breakfast & Debate koje se odvija-
ju u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel. 

•	 „Hrvatski – službeni jezik Europske Unije“ bio je tema okruglog stola koji je organiziran u su-
radnji s Maticom hrvatskom 8. travnja u Zagrebu.

•	 „Diplomatska komunikacija i kultura kao sredstvo promocije“ naziv je međunarodnoga franko-
fonskog diplomatskog seminara koji je organiziran u suradnji s Veleposlanstvom Francuske Re-
publike u Republici Hrvatskoj, École Nationale d Ádministration iz Pariza i Međunarodnom or-
ganizacijom frankofonije; seminar je održan 18. i 19. travnja u Zagrebu.
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•	 „Javna diplomacija: image nacije i branding“ na-
ziv je međunarodnoga okruglog stola koji je or-
ganiziran u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel 
u Zagrebu 3. svibnja.

•	 Europska diplomacija bila je tema međunarod-
ne tribine EU Lunch & Debate, organizirane u 
suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, u Zagrebu 
1. lipnja.

•	 13th Joint Seminar on European Integration Pro-
cesses, odnosno međunarodni diplomatski semi-
nar o europskom integracijskom procesu, orga-
niziran u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, 
odvijao se u Dubrovniku od 10. do 14. listopada.

•	 „X. međunarodni frankofonski seminar – Di-
plomatski odnosi: pojava novih aktera i razvoj 
strategija utjecaja“ naziv je seminara koji je pri-
premljen u suradnji s Veleposlanstvom Francu-
ske Republike, École Nationale d Ádministration 
iz Strasbourga i Međunarodnom organizacijom 
frankofonije; seminar se odvijao u Zagrebu od 
17. do 19. listopada.

•	 Seminar retorike na njemačkom jeziku organi-
ziran je u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, a 
održan je u Zagrebu 27. i 28. listopada.

•	 „Priprema nacionalnih stajališta za Vijeće za vanjske poslove – francuska iskustva“ naziv je se-
minara i radionice koji su organizirani u suradnji s Upravom za Europu i Sjevernu Ameriku Mi-
nistarstva i Veleposlanstvom Francuske Republike u Republici Hrvatskoj u Zagrebu 18. stu-
denoga.

•	 „Status države pristupnice – pripreme za buduće članstvo u EU“ bila je tema seminara koji se 
odvijao u suradnji s École Nationale d Ádministration iz Strasbourga i Međunarodnom organiza-
cijom frankofonije; održan je u Zagrebu 13. i 14. prosinca.

•	 „Javna diplomacija: kulturalna diplomacija, image nacije i branding“ bio je naziv međunarod-
noga okruglog stola koji je pripremljen u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, a održan je u Za-
grebu 14. prosinca.

Predavanja inozemnih dužnosnika hrvatskim diplomatima

Praksa da visoki inozemni gosti, odnosno veleposlanici održe predavanja o specifičnim temama ili 
stajalištima svojih država nastavljena je i u 2011. godini. Program predavanja obuhvatio je niz za-
nimljivih tema:

•	 10. siječnja – o egipatskoj vanjskoj politici i bliskoistočnoj krizi govorio je veleposlanik Ahmed 
Fathalla, pomoćnik ministra za europska pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova Egipta

•	 31. siječnja – „Aktualnosti na Kosovu i razvoj institucija“ bio je naziv predavanja posebnog pred-
stavnika glavnog tajnika UN-a na Kosovu Lamberta Zanniera

•	 22. ožujka – načelnica u Ministarstvu obrane Francuske Republike Julie Mercier govorila je o 
temi „Zajednička vanjska i sigurnosna politika – strateško planiranje i provedba operacija“ 

•	 28. ožujka – o izgradnji kosovske države predavao je Enver Hoxhaj, ministar vanjskih poslo-
va Republike Kosova

•	 1. travnja – o rastućoj brazilskoj nazočnosti na svjetskoj pozornici govorio je veleposlanik Bra-
zila u Republici Hrvatskoj Luiz Fernando Gouvêa de Athayde 

Na Diplomatskoj akademiji u Beču 13. srpnja održa-
na je konferencija pod nazivom „Hrvatska – 20 godina 
neovisnosti – potencijali hrvatskog doprinosa Europ-
skoj uniji“. Na njoj je govorio i ministar Gordan Jandro
ković koji je naglasio da je Republika Hrvatska u tom 
razdoblju prošla tri tranzicije: iz komunizma u demo-
kraciju i slobodno tržišno gospodarstvo, iz SFRJ u sa-
mostalnu i suverenu državu te iz rata u mir. U prvom 
desetljeću samostalnosti Hrvatska je bila posvećena 
obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti, u dru-
gom je snage usmjerila na ostvarenje strateških cilje-
va – članstva u NATO-u i EU, a treće će biti posvećeno 
gospodarskom razvoju.
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•	 2. svibnja – predavanje profesora Alana Henrik-
sona s Fletcher School of Law and Diplomacy Sve-
učilišta Tufts iz Sjedinjenih Američkih Drža-
va imalo je naslov „Javna diplomacija u SAD-u 
i EU-u: izazovi za male države“ 

•	 10. svibnja – Zhao Jinjun, predsjednik Odbora 
za vanjsku politiku Svekineskoga narodnog vije-
ća Narodne Republike Kine, dao je prikaz glav-
nih smjernica kineske vanjske politike 

•	 7. rujna – ministar vanjskih poslova Helenske 
Republike Stavros Lambrinidis govorio je o vi-
dovima europskog susjedstva u vrijeme krize

•	 27. rujna – ministar vanjskih poslova Rumunjske 
Teodor Baconschi govorio je o proširenju Eu-
ropske unije te o europskim sredstvima i regio-
nalnim koristima 

•	 14. listopada – „Unija za Mediteran, aktivnosti i 
projektna dimenzija Tajništva“ bio je naslov predavanja dr. Rafiqa Husseinija, zamjenika glav-
nog tajnika Tajništva Unije za Mediteran za vode i okoliš

•	 16. studenoga – o Haagu kao pravnoj prijestolnici svijeta predavao je Gerard Limburg, glavni 
pravni savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske 

•	 23. studenoga – „Arapsko-izraelski odnosi u kontekstu aktualnih bliskoistočnih previranja“ na-
slov je predavanja što ga je održao profesor Raphael Israeli s Hebrejskog sveučilišta u Jeruza-
lemu.

Izvješćivanje javnosti 

O djelovanju Ministarstva i hrvatske diplomatsko-konzularne mreže javnost je redovito izvješćiva-
na putem medija. O tome svjedoči i 427 priopćenja koja je tijekom godine pripremio Ured glasno-
govornika. Javnosti je dostupno i 39 internetskih stranica Ministarstva i hrvatskih diplomatskih 
misija u svijetu na kojima se, uz informacije o putovanjima, viznom režimu, međunarodnim ugo-
vorima i drugim sadržajima, nalaze i ažurirane informacije o pregovorima o pristupanju Republike 
Hrvatske Europskoj uniji, o odnosima s Europskom unijom i NATO-om, o gospodarskoj diploma-
ciji te informacije za Hrvate koji žive izvan domovine. Ažurirane su informacije Diplomatske aka-
demije na francuskom jeziku, a završene su i pripreme za pokretanje samostalne internetske strani-
ce Diplomatske akademije na kojoj će biti dostupne i publikacije pripremljene u okviru njezina iz-
davačkog programa. Stranica će biti namijenjena stručnoj i široj javnosti.

Kulturna promidžba

Cjelokupna vanjska kulturna politika koju je Ministarstvo realiziralo u suradnji s diplomatsko-kon-
zularnom mrežom bila je koncipirana tako da hrvatsku kulturu u inozemstvu predstavi s nagla-
skom na kulturnoj baštini i da se prati realizacija prioriteta vanjske politike. U tu svrhu ostvareno 
je 130 projekata i programa koji obuhvaćaju izložbe, koncerte, filmsku produkciju, predstavljanje 
knjiga, razna stručna predavanja, etnoprojekte i gastronomiju.

U okviru izložbenih aktivnosti pripremljeno je 14 izložbi koje su bile postavljene u različitim dije-
lovima svijeta i u različitim prigodama. To su:

•	 izložba fotografija Marka Vrdoljaka „Čudesna Hrvatska 1“ i „Čudesna Hrvatska 2“ 
•	 izložba „Split Marulićeva doba“ 

Posjet visokih inozemnih gostiju često je prilika i za 
predavanje hrvatskim diplomatima o stajalištima dr-
žave koju predstavljaju. U organizaciji Diplomatske 
akademije Predavanje o stanju u Grčkoj i europskom 
susjedstvu u krizi održao je i grčki ministar vanjskih 
poslova Stavros Lambrinidis tijekom posjeta Hrvat-
skoj.
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•	 izložba reprezentativnih radova grafičkog dizajna Borisa Ljubičića New look Croatia
•	 izložba fotografija Vladimira Novaka „Hrvati u Americi“
•	 izložbe fotografija Ive Pervana „Neviđena Hrvatska“ i „Boje Hrvatske“
•	 izložba „Izazov kravate“ – pripremljena u suradnji s Academijom Cravaticom
•	 izložba „Hrvatski svjetionici“ – pripremljena u suradnji s tvrtkom Plovput d.o.o.
•	 izložba „Hrvatska filatelija“ – pripremljena u suradnji s Hrvatskom poštom
•	 izložba „Hrvatska karikatura“
•	 izložba „Hrvatski pravednici među narodima“
•	 izložba fotografija Mire Andrića „Hrvatsko more i podmorje“ 
•	 izložba „Hrvatska arheološka baština“ – u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu.

Izložba „Izazov kravate“ bila je postavljena u Budimpešti i Santiagu de Chile. Tom izložbom koja je 
do sada obišla niz gradova kravata je prepoznata kao odjevni predmet hrvatskog podrijetla, odno-
sno uspješno je promovirana u hrvatski brand. Hrvatska arheološka baština predstavljena je u Bru-
xellesu i Dublinu, izložba o baštini na listi UNESCO-a u New Delhiju u Narodnom muzeju te u 
Kalkuti u Centru Rabindranatha Tagorea, a hrvatski spomenici koji se također nalaze na UNES-
CO-ovoj listi zaštićene svjetske baštine u Londonu.

U suradnji s hrvatskim glazbenicima, solistima i ansamblima pripremljen je niz uspjelih koncerata. 
Vrijedi spomenuti manifestaciju „Dani hrvatske glazbe“ u Danskoj, „Dane hrvatske glazbe“ u Be-
ču, koncertni nastup ansambla Cantus u Parizu, Monike Leskovar i Ivane Švarc-Grenda u Dub-
linu, Zagrebačkog kvarteta saksofona u Londonu, Gudačkog kvarteta Rucner u Pekingu, Syd-
neyu, Melbourneu, Londonu i Solunu, pijanistice Tamare Jurkić Sviben u Kopenhagenu i Reykja-
viku te nastup operne umjetnice Dubravke Šeparović-Mušović u Beču, Kopenhagenu, Salzburgu i 
Münchenu. U sklopu obilježavanja završetka pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europ-
skoj uniji u prepunoj dvorani „John Field Room“ u National Concert Hallu u Dublinu nastupila je 
čelistica Monika Leskovar uz klavirsku pratnju pijanistice Ivane Švarc Grenda. Dobri odnosi i su-
radnja Veleposlanstva Republike Hrvatske s Veleposlanstvom Republike Poljske u Madridu omo-
gućili su koncert hrvatskog pijanista Brune Vlaheka u Madridu na zajedničkoj proslavi potpisiva-
nja Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 9. prosinca. Također u povodu pot-
pisivanja Ugovora o pristupanju održan je 14. prosinca u New Yorku u dvorani Poljskog centra kon-
cert pijanista Javora Bračića. 

Godina 2011. bila je posvećena 300. obljetnici rođenja znanstvenika i isusovca Ruđera Boškovića. 
Ministarstvo je sudjelovalo u organizaciji izložbe o tom velikom znanstveniku u sjedištu UNES-
CO-a u Parizu i na Kraljevskoj akademiji u Londonu, a velikim dijelom su završene i pripreme za 
postavljanje Boškovićeva spomenika, rad Ivana Meštrovića, ispred zvjezdarnice u Milanu. 

Tjedan retrospektive hrvatskog filma u 2011. obuhvatio je šest izraelskih gradova. 
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Ministarstvo je, u okviru mogućnosti, nastavilo s razvojem ljudskih potencijala i 
ulaganjima u razvoj materijalnih uvjeta rada, prije svega u razvoj informacijsko-ko-
munikacijskog sustava koji je važan za dobru povezanost svih dijelova službe bez 
obzira na geografske udaljenosti. 

Potpuno izvršenje proračuna

Proračun Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija za 2011. godinu iznosio je 
555,244.000 kuna i gotovo je u potpunosti izvršen. Ministarstvo je analiziralo financijske pokaza-
telje za 2010. godinu i prvo polugodište u 2011. godini te je na osnovi utvrđenih činjenica pripre-
mljen i Strateški plan Ministarstva za razdoblje od 2012. do 2014. godine. 

Radi što transparentnijeg poslovanja pripremljen je novi Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim 
misijama i konzularnim uredima. Njime je stvoren jednostavniji pravni okvir za provođenje postu-
paka javne nabave u inozemstvu uz istodobno zadržavanje načela transparentnosti, nadzora i na-
mjenskog korištenja proračunskih sredstava. 

Nastavljen je i postupak sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ, pa je u 2011. go-
dini Republika Hrvatska preuzela i stupila u posjed dvaju stanova u Trstu, rezidencija u Madridu, 
Oslu i Helsinkiju te zgrade veleposlanstava u Beču i Lisabonu.

Osposobljavanje zaposlenika

U upravljanju ljudskim potencijalima Ministarstva i 
diplomatske mreže posebno se vodilo računa o izo-
brazbi zaposlenika, sustavu mobilnosti i napredova-
nja u službi te o cjeloživotnom obrazovanju i usa-
vršavanju. Individualni karijerni razvoj zaposlenika 
nastavio se usklađivati s potrebama službe, a poseb-
na pozornost posvećena je planiranju poslova i ocje-
njivanju učinka svakog zaposlenika.

Osim organiziranja različitih seminara, radionica, 
predavanja i drugih oblika obrazovanja i osposoblja-
vanja, i u 2011. godini organiziran je jednogodišnji 
stručni diplomatski studij za mlađe djelatnike. Bila 
je to već XIV. generacija polaznika koji su u razdo-
blju od 15. prosinca 2010. do 25. svibnja 2011. godi-
ne uz obavljanje svojih redovitih radnih zadaća polazili i nastavu u Diplomatskoj akademiji. Stu-
dij je uspješno završilo 44 polaznika, 30 iz Ministarstva i 14 iz drugih tijela državne uprave Repu-
blike Hrvatske. 

Dvomjesečni diplomatski tečaj koji pohađaju profesionalni diplomati u zvanju I. tajnika, kao pri-
premu za savjetnički ispit, završio je 21 polaznik, njih 17 iz Ministarstva i četiri iz drugih tijela dr-
žavne uprave Republike Hrvatske. Savjetnički ispit uspješno je položilo trideset i troje kandidata.

Zaposlenicima je također omogućeno usavršavanje i učenje stranih jezika. Diplomatska akademija 
organizirala je tečajeve za engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski jezik. Programi uče-
nja slijede Strategijski okvir o višejezičnosti kojim Europska komisija poziva države članice da pri-

Polaznici XIV. jednogodišnjega diplomatskog studija
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donesu podučavanju, učenju i uporabi različitih jezika. Učenje je, nakon internog natječaja, bilo or-
ganiziralo u skupinama na šest razina (A1 – C2), od rujna do lipnja. Organizirani su i usko specija-
lizirani tečajevi za ciljane skupine koje usvajaju specifični vokabular te individualna nastava.

Redovito su se obavljale i pripreme diplomatskih i administrativnih službenika za rad u inozem-
stvu. Skupne i individualne pripreme prema specifičnom programu provedene su za resorne pred-
stavnike koji se upućuju u diplomatske misije. Pripreme za šefove diplomatsko-konzularnih pred-
stavništava organiziraju se prema individualnim programima i prema dinamici imenovanja.

U 2011. Ministarstvo je stipendiralo 29 diplomata koji su pohađali programe dodatnog obrazova-
nja u Centru za diplomatsko usavršavanje Ministarstva vanjskih poslova Turske, diplomatski tečaj 
Diplomatske akademije u Berlinu, Ljetnu školu Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih po-
slova Crne Gore, Profesionalni tečaj za strane diplomate Diplomatskog instituta Ministarstva vanj-
skih poslova Republike Indije, Međunarodni tečaj Diplomatske akademije Sjedinjenih Meksičkih 
Država, Zimsku školu diplomacije Diplomatskog instituta Ministarstva vanjskih poslova Republi-
ke Bugarske, Međunarodni diplomatski seminar Instituta za diplomaciju i odnose s inozemstvom 
Ministarstva vanjskih poslova Malezije, različite specijalističke tečajeve Marshallova centra u Gar-
mischu i Mediteranske diplomatske akademije u La Valetti na Malti te tematske seminare u Me-
đunarodnom institutu za javnu upravu u Parizu i Nizozemskom institutu za međunarodne odno-
se „Clingendael“ u Haagu.

Knjižnica Ministarstva

Inventarizacija i digitalizacija knjižnične građe u završnoj je fazi, a izrađen je i Naputak o radu 
Knjižnice Ministarstva kojoj je darovano i petstotinjak publikacija relevantnih za hrvatsku službu 
vanjskih poslova. I Knjižnica je već treći put darovala stotinjak publikacija vukovarskim knjižnica-
ma. Uz planiranje, razradu i provedbu nabavne politike, nastavljena je suradnja s relevantnim knjiž-
nicama, nakladnicima i izdavačima u Hrvatskoj i inozemstvu te predstavnicima međunarodnih or-
ganizacija u Zagrebu radi ispunjavanja uvjeta za funkcionalno djelovanje knjižničarskog servisa di-
plomata i drugih službenika Ministarstva.

Ulaganja u razvoj informacijsko-komunikacijskog sustava

Informacijsko-komunikacijski sustav Ministarstva (IKOS) u 2011. nadograđen je modulom za ko-
ordinaciju europskih poslova. Njegova je funkcija zaprimanje, evidentiranje i objavljivanje prijedlo-
ga pravnih propisa i drugih odluka u čijem donošenju sudjeluje Vlada Republike Hrvatske u Vije-
ću EU-a te priprema, usklađivanje i donošenje nacionalnih stajališta, odluka i drugih dokumena-
ta potrebnih za sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu Vijeća EU-a. Korisnici tog podsustava 
su sva tijela državne uprave Republike Hrvatske koja sudjeluju u procesu stvaranja nacionalnih sta-
jališta i drugih dokumenata potrebnih za sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu Vijeća EU-a. 

Nastavljena je i nadogradnja programskog rješenja IKOS-a s naglaskom na programima za Hrvat-
sku bazu podataka o vizama, Političku dokumentaciju i Uredsko poslovanje.

Redovito se održavala i računalna oprema u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a na-
stavljena je i implementacija domenskog okruženja koja omogućuje središnje upravljanje, kvalite-
tan nadzor i održavanje korisničkih računala putem središnjeg administriranja (tzv. „udaljenim pri-
stupom“) na 24 lokacije u inozemstvu. Sukladno potrebama nabavljana je i računalna oprema za 
zamjenu dotrajale i dodjelu novim korisnicima te specifična biometrijska oprema. Putem HELP-
DESK-a koji pruža podršku korisnicima u 2011. godini uspješno je riješeno više od 6000 zahtjeva.

U 2011. nastavljen je i projekt povezivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hr-
vatske u jedinstvenu privatnu poslovnu mrežu kojom se osiguravaju besplatni telefonski pozivi iz-
među diplomatskih predstavništava i Ministarstva. Do kraja godine u navedenu je mrežu povezano 
66 diplomatskih misija i konzularnih ureda i pri tome su ostvarene znatne financijske uštede. Po-
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čela je i druga faza projekta koja omogućuje ostvarivanje besplatnih telefonskih poziva i između ra-
zličitih veleposlanstava i konzulata Republike Hrvatske.

Sukladno zakonskoj regulativi te NATO-ovim i EU-ovim sigurnosnim standardima, tijekom 
2011. godine nastavljeno je usklađivanje postupanja s klasificiranim i neklasificiranim podacima u 
službi vanjskih poslova i daljnjim uvođenjem mjera i standarda informacijske sigurnosti. U drugoj 
polovici 2011. u Ministarstvu i u Misiji RH pri EU-u u Bruxellesu informacijski sustav ACN na-
dograđen je u informacijski sustav ACD, čime su ispunjeni uvjeti za elektroničku razmjenu dijela 
klasificiranih dokumenata između Republike Hrvatske i Europske unije. Tijekom godine održane 
su i radne konzultacije s mjerodavnim službama Vijeća EU-a i nastavljene pripreme za instaliranje 
i preostalih informacijskih sustava EU-a u Ministarstvu i u Misiji u Bruxellesu.

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost 2011. godine obavio je nadzor nad radom Registra Ministar-
stva i potvrdio da Registar svoje poslove obavlja u skladu s propisima. Time je Registar Ministar-
stva dobio certifikate sigurnosne akreditacije za distribuciju i postupanje s klasificiranim podacima 
NATO COSMIC TOP SECRET i EU SECRET.



Godišnjak 2011. | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 73

Kronologija

Kronologija važnijih vanjskopolitičkih 
događaja u 2011. godini

Siječanj

8. SIJEČNJA – ZAGREB

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović sastao se s predsjednikom SDP-a Bosne i Hercego-
vine Zlatkom Lagumdžijom s kojim je razgovarao o formiranju vlasti u toj državi nakon izbora. 

10. SIJEČNJA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković primio je pomoćnika ministra vanjskih poslova Egipta Ahmeda 
Fathallu koji je u Ministarstvu održao političke konzultacije s ravnateljem Uprave za multilatera-
lu Mariom Nobilom.

12. SIJEČNJA – ZAGREB

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica Vlade Jadranka Kosor sastali su se 
s predsjednicima HDZ-a BiH Draganom Čovićem i HDZ-a 1990 Božom Ljubićem; ponovlje-
na je potpora cjelovitosti Bosne i Hercegovine i njezinim naporima u procesima europskih integra-
cija, ali i naglašena potreba osiguranja institucionalne jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni 
i Hercegovini.

13. SIJEČNJA – ZAGREB 

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić bio je domaćin visokomu izaslanstvu južnokorejskog 
parlamenta na čelu s predsjednikom Narodne skupštine Republike Koreje Heeom Taeom Parkom; 
s visokim južnokorejskim dužnosnikom sastali su se i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipo-
vić te predsjednica Vlade Jadranka Kosor.

14. SIJEČNJA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković sastao se s izvjestiteljem Europskog parlamenta za Republiku Hr-
vatsku Hannesom Swobodom.

17. SIJEČNJA – ZAGREB

Hrvatsku su zajednički posjetila izaslanstva parlamentarnih odbora za europske poslove Njemačke 
i Francuske koja su vodili Gunther Krichbaum i Michel Herbillon; osim s domaćinima u Hrvat-
skom saboru, njemačko-francusko parlamentarno izaslanstvo razgovaralo je i s ministrom Gorda-
nom Jandrokovićem i predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor; njemačke i francuske goste primio 
je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. 

19. – 21. SIJEČNJA – BERLIN 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović bio je u službenom posjetu Saveznoj Republici Nje-
mačkoj, na poziv njemačkog predsjednika Christiana Wulffa; u toj se prigodi susreo i s kancelar-
kom Angelom Merkel i predsjednikom Bundestaga Norbertom Lammertom, a sudjelovao je i na 
njemačko-hrvatskom gospodarskom forumu u Mainzu; ministar Gordan Jandroković koji je bio u 
predsjednikovoj pratnji odvojeno se sastao s njemačkim kolegom Guidom Westerwelleom.
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28. SIJEČNJA – BUKUREŠT 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor službeno je posjetila Rumunjsku na poziv rumunjskog pre-
mijera Emila Boca; tijekom posjeta predsjednicu Kosor primio je i rumunjski predsjednik Trai-
an Basescu.

28. SIJEČNJA – BEČIĆI

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na ministarskom sastanku Procesa suradnje u jugoi-
stočnoj Europi; na margini skupa sastao se s crnogorskim kolegom Milanom Roćenom s kojim je 
potpisao sporazum između dvaju ministarstava o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u iz-
davanju viza. 

31. SIJEČNJA I 1. VELJAČE – ZAGREB 

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine – Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Želj-
ko Komšić – službeno su posjetili Hrvatsku i s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipo-
vićem razgovarali o bilateralnim odnosima i rješavanju otvorenih pitanja, konstituiranju vlasti u 
Bosni i Hercegovini nakon izbora te regionalnoj suradnji; sastali su se i s predsjednicom Vlade Ja-
drankom Kosor.

Veljača

2. – 3. VELJAČE – WASHINGTON 

Ministar Gordan Jandroković posjetio je Sjedinjene Američke Države na poziv državne tajnice 
Hillary Clinton s kojom je u toj prigodi potpisao i Sporazum o zračnom prometu; ministar Jan-
droković sastao se i s posebnom savjetnicom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i direkto-
ricom za europska pitanja Vijeća za nacionalnu sigurnost Elisabeth Sherwood-Randall, predsjed-
nicom Pododbora za europska pitanja u Odboru za vanjske odnose Senata Jeanne Shaheen, sena-
torom Marcom Begichem i drugima. 

8. VELJAČE – ZAGREB

Mađarski premijer Viktor Orbán posjetio je Hrvatsku kao premijer zemlje predsjedateljice EU-om 
i na sastanku s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor najavio skoro određivanje datuma završet-
ka pregovora RH – EU.

8. – 11. VELJAČE – NEW YORK 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović na poziv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američ-
kih Država Billa Clintona sudjelovao je na konferenciji Clinton Global Initiative kojom je obilježe-
na 15. obljetnica Daytonskog sporazuma. 

15. VELJAČE – STRASBOURG

Predsjednica Vlade Jadranke Kosor posjetila je Europski parlament na poziv njegova predsjedni-
ka Jerzyja Buzeka; u toj je prigodi razgovarala s predsjedateljima svih parlamentarnih skupina: Jo-
sephom Daulom, Martinom Schulzom, Danielom Cohn-Benditom i Guyom Verhofstadtom; 
sastala se i s povjerenikom Europske komisije za proširenje Štefanom Füleom.

15. – 16. VELJAČE – HAAG 

Ministar Gordan Jandroković posjetio je Nizozemsku te se, osim s ministrom Urijem Rosentha-
lom, sastao i s predsjednikom nizozemskog Senata Renéom van der Lindenom, razgovarao s 
predstavnicima Odbora za vanjske poslove i Odbora za europske poslove te posebno s glavnim tu-
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žiteljem MKSJ-a Sergeom Brammertzom; održao je predavanje u Institutu za međunarodne od-
nose Clingendael.

18. – 19. VELJAČE – KABUL 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je Afganistan na poziv predsjednika Ha-
mida Karzaija; osim s domaćinom, sastao se i sa zapovjednikom misije ISAF Davidom Petraeu-
som, civilnim predstavnikom NATO-a Markom Sedwillom te posjetio hrvatske vojnike raspore-
đene u Mazar-i-Šarifu.

25. VELJAČE – ZAGREB

Ministar Gordan Jandroković razgovarao je s potpredsjednikom za europske poslove Vlade Ma-
kedonije Vaskom Naumovskim. 

25. – 26. VELJAČE – MOSTAR, BIHAĆ 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović sudjelovao je na dodjeli nagrade “Pečat” Večernjeg 
lista te se, među ostalim, sastao s predsjedateljem Predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem 
i predsjednikom Makedonije Gjorgeom Ivanovom; u Bihaću se u povodu 751. obljetnice postoja-
nja grada Bihaća sastao s čelnicima Unsko-sanskog kantona. 

Ožujak

3. OŽUJKA – ZAGREB

U Hrvatskoj je održan sastanak Središnjeg odbora Europske pučke stranke pod predsjedanjem Jo-
sepha Daula, predsjednika te skupine u Europskom parlamentu; skup je pozdravila predsjednica 
Vlade Jadranka Kosor; na skupu je sudjelovala i potpredsjednica Europske komisije i europska po-
vjerenica za pravosuđe Viviane Reding koja se odvojeno sastala i s predsjednikom Republike Hr-
vatske Ivom Josipovićem; visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovinu Va-
lentin Inzko koji je sudjelovao na skupu odvojeno se sastao s ministrom Gordanom Jandrokovi-
ćem.

4. OŽUJKA – BRATISLAVA 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor službeno je posjetila Slovačku na poziv slovačke premijerke 
Ivete Radičove; predsjednica Kosor sastala se i s predsjednikom slovačkog parlamenta Richar-
dom Sulikom.

8. OŽUJKA – PRAG 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je Češku te se, uz svojeg domaćina pred-
sjednika Vaclava Klausa, sastao i s predsjednicom Zastupničkog doma Parlamenta Miroslavom 
Nemcovom, s predsjednikom Senata Milanom Stehom te s predsjednikom Vlade Petrom Neča-
som; susreo se i s predstavnicima hrvatske manjine te s predstavnicima Karlova sveučilišta.

10. OŽUJKA – ZAGREB 

Predsjednik ukrajinskog parlamenta Volodimir Litvin sastao se s predsjednikom Hrvatskog sabo-
ra Lukom Bebićem te s ministrom Gordanom Jandrokovićem, a primio ga je i predsjednik Re-
publike Hrvatske Ivo Josipović.
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12. OŽUJKA – BUDIMPEŠTA 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslo-
va država članica Europske unije domaćini kojega su bili mađarski ministar vanjskih poslova János 
Martonyi i visoka povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a Catherine Ashton; glavna 
tema sastanka bili su događaji u sjevernoj Africi i na Bliskom istoku. 

14. OŽUJKA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković sastao se s izvjestiteljem za RH u Europskom parlamentu Hanne-
som Swobodom s kojim je razgovarao o preostalim reformama potrebnim za završetak pristupnih 
pregovora; s izvjestiteljem Swobodom i izaslanstvom Odbora za vanjske poslove Europskog parla-
menta sastala se i predsjednica Vlade Jadranka Kosor. 

14. – 15. OŽUJKA – ANKARA 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović službeno je posjetio Tursku na poziv predsjednika 
Abdullaha Güla; u toj se prigodi sastao i s predsjednikom Velike narodne skupštine Mahmetom 
Ali Şahinom i održao predavanje na Sveučilištu Bilkent u Ankari.

17. OŽUJKA – SARAJEVO 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na seminaru za ministre vanjskih poslova u organiza-
ciji Europske pučke stranke; ministri su raspravljali o budućnosti i europskoj perspektivi zemalja 
jugoistočne Europe te o situaciji na sjeveru Afrike i na Bliskom istoku.

20. OŽUJKA – ZAGREB 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica Vlade Jadranka Kosor razgovarali 
su s predsjednicima HDZ-a BiH Draganom Čovićem i HDZ-a 1990 Božom Ljubićem o proble-
mima pri konstituiranju zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH.

21. OŽUJKA – ZAGREB 

Hrvatsku je službeno posjetio bugarski predsjednik Georgi Parvanov. 

22. OŽUJKA – KOPENHAGEN 

Na poziv danskog premijera Larsa Rasmussena predsjednica Vlade Jadranka Kosor boravila je u 
radnom posjetu Danskoj. 

23. OŽUJKA – ZAGREB 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović primio je vrhovnog zapovjednika za transformaciju 
NATO-a Stéphanea Abriala koji se prethodno u Ministarstvu sastao s državnim tajnikom za po-
litička pitanja Mariom Nobilom.

23. OŽUJKA – OTOČEC NA KRKI 

Održan je neformalni susret predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića i predsjednika Re-
publike Slovenije Danila Türka.

24. OŽUJKA – BRUXELLES 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor na poziv predsjednika Europske pučke stranke Wilfrieda 
Martensa sudjelovala je, uoči sastanka Europskog vijeća, na sastanku čelnika država članica Eu-
ropske unije koji pripadaju toj političkoj grupaciji.
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28. OŽUJKA – VILNIUS 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović na poziv predsjednice Dalije Grybauskaite posje-
tio je Litvu; sastao se i s predsjednicom Parlamenta Irenom Degutiene te s premijerom Andriu-
som Kubiliusom, a održao je i predavanje na Institutu za međunarodne odnose i političke znano-
sti u Vilniusu.

28. OŽUJKA – ZAGREB 

Hrvatsku je službeno posjetio ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hoxhaj koji je s domaći-
nom, ministrom Gordanom Jandrokovićem, potpisao Protokol o suradnji dvaju ministarstava; 
ministra Hoxhaja primio je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.

29. OŽUJKA – LONDON 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na Međunarodnoj konferenciji o Libiji na poziv bri-
tanskog ministra vanjskih poslova Williama Haguea; na konferenciji se raspravljalo o stanju u Li-
biji, provedbi rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, humanitarnim potrebama i načinima potpore li-
bijskom narodu.

30. – 31. OŽUJKA – JERUZALEM 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor bila je u službenom posjetu Izraelu; osim s premijerom Benja-
minom Netanyahuom, sastala se i s potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Avig-
dorom Libermanom i s čelnicom oporbe Tzipi Livni; sudjelovala je i na izraelsko-hrvatskom gos-
podarskom forumu; drugog dana posjetila je Palestinsku samoupravu i razgovarala s predsjedni-
kom Mahmoudom Abbasom te s predsjednikom Vlade Salamom Fayyadom.

Travanj

1. TRAVNJA – BEOGRAD 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor posjetila je Srbiju i sastala se sa srbijanskim kolegom Mirkom 
Cvetkovićem; istog je dana u Smederevu s predsjednikom Republike Srbije Borisom Tadićem i 
slovenskim premijerom Borutom Pahorom sudjelovala na trilateralnom sastanku koji je bio posve-
ćen jačanju gospodarske i ostale suradnje u svrhu napretka regije. 

1. TRAVNJA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković primio je pomoćnicu glavnog tajnika UN-a i direktoricu regional-
nog ureda UNDP-a za Europu i Zajednicu neovisnih država Kori Udovički s kojom je razgovarao 
o međunarodnoj razvojnoj pomoći i suradnji Republike Hrvatske i UNDP-a; gospođu Udovički 
primio je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.

5. TRAVNJA – DUBROVNIK 

Održan je Brownov forum kojim je obilježena 15. obljetnica pogibije američkog ministra trgovine 
Rona Browna i skupine američkih gospodarstvenika; međunarodnu konferenciju o trgovini i ula-
ganju između SAD-a i jugoistočne Europe koja je okupila oko 200 sudionika otvorili su predsjed-
nik Republike Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica Vlade Jadranka Kosor.

7. TRAVNJA – ZAGREB 

Hrvatsku je posjetio predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso koji je u završnoj fazi 
pregovora o pristupanju i na taj način iskazao punu podršku Europske unije Hrvatskoj. 
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12. TRAVNJA – TUHELJSKE TOPLICE 

Predsjednici Hrvatske i Slovenije Ivo Josipović i Danilo Türk sudjelovali su na okruglom stolu o 
jačanju gospodarske suradnje dviju susjednih država, osobito u turizmu; položili su i kamen teme-
ljac za novi hotel u Tuheljskim Toplicama koji grade vlasnici slovenskih Termi Olimia.

13. TRAVNJA – BIHAĆ I RIJEKA 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir 
Izetbegović u Bihaću su razgovarali s čelnicima Unsko-sanskog kantona o mogućim zajedničkim 
gospodarskim projektima (Unska pruga, plinofikacija, zračna luka Željava, granični prijelazi), a za-
tim su u Rijeci obišli gradilište islamskog centra.

13. TRAVNJA – ZAGREB 

Hrvatsku je posjetio britanski ministar pravosuđa Kenneth Clarke; osim sa svojim domaćinom, 
sastao se s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor, a primio ga je i predsjednik Republike Hrvat-
ske Ivo Josipović.

15. TRAVNJA – BERLIN 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a; osim 
Sjevernoatlantskog vijeća, održani su i sastanci o situaciji u Libiji, o mirovnoj misiji u Afganista-
nu (ISAF) te sastanak komisija NATO – Gruzija i NATO – Ukrajina te Vijeća NATO – Rusija.

18. TRAVNJA – KIJEV

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović sudjelovao je na međunarodnoj donatorskoj kon-
ferenciji o Černobilu; u toj prigodi odvojeno se sastao s ukrajinskim predsjednikom Viktorom Ja-
nukovičem.

18. – 19. TRAVNJA – BRUXELLES 

Ministar Gordan Jandroković vodio je hrvatsko izaslanstvo na sedmom sastanku Vijeća za stabi-
lizaciju i pridruživanje RH EU; Europsku uniju zastupali su mađarski ministar vanjskih poslova 
János Martonyi kao predstavnik države predsjedateljice Europskom unijom i povjerenik Europske 
komisije za proširenje i europsku politiku susjedstva Štefan Füle; na Međuvladinoj konferenci-
ji o pristupanju RH EU sljedećeg dana zatvorena su još dva pregovaračka poglavlja; ministar Jan-
droković odvojeno se sastao s predsjednikom skupine Europske pučke stranke u Europskom parla-
mentu Josephom Daulom i sa zastupnikom iz Slovenije Ivom Vajglom.

20. TRAVNJA – ZAGREB 

Norveški ministar vanjskih poslova Jonas Gahr Støre bio je u radnom posjetu Hrvatskoj; osim s 
ministrom Gordanom Jandrokovićem, sastao se i s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Jo-
sipovićem.

26. TRAVNJA – ZAGREB 

Zajednički posjet ministara vanjskih poslova Austrije Michaela Spindeleggera i Slovačke Mi-
kuláša Dzurinde koji su na taj način izrazili potporu završetku pregovora između Republike Hr-
vatske i Europske unije; osim s domaćinom ministrom Gordanom Jandrokovićem, ministri su 
razgovarali s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor, a primio ih je i predsjednik Republike Hr-
vatske Ivo Josipović.
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27. TRAVNJA – ZAGREB 

Bugarski premijer Bojko Borisov posjetio je Hrvatsku te s predsjednicom Vlade Jadrankom Ko-
sor razgovarao o bilateralnoj suradnji i hrvatskom pristupnom procesu; bugarskog premijera primio 
je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.

27. TRAVNJA – ZAGREB 

Predsjednik nizozemskog Senata René van der Linden posjetio je Hrvatsku na poziv predsjednika 
Hrvatskog sabora Luke Bebića; s visokim gostom sastali su se i predsjednica Vlade Jadranka Ko-
sor i ministar Gordan Jandroković. 

28. TRAVNJA – ZAGREB 

Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Mevlüt Çavuşoglu razgovarao je s ministrom 
Gordanom Jandrokovićem o hrvatskim aktivnostima u području ljudskih prava i suradnji s Vije-
ćem Europe, posebno o reformi te organizacije; sastao se i s predsjednicom Vlade Jadrankom Ko-
sor. 

29. TRAVNJA – VUKOVAR 

U okviru Strategije Europske unije za Dunavsku regiju održana je Vukovarska dunavska konferen-
cija koju je otvorila predsjednica Vlade Jadranka Kosor; uz mnoge druge, na konferenciji su sudje-
lovali povjerenik Europske komisije za regionalnu politiku Johannes Hahn i predsjednica Odbo-
ra regija Mercedes Bresso.

Svibanj

1. SVIBNJA – RIM 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor nazočila je svečanosti beatifikacije Ivana Pavla II.; u toj se pri-
godi kratko sastala s papom Benediktom XVI. i s francuskim premijerom Françoisom Fillonom.

1. – 4. SVIBNJA – CHICAGO; WASHINGTON 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je Sjedinjene Američke Države i u Chica-
gu se sastao s predstavnicima hrvatske zajednice, održao predavanje u Vijeću za globalne odnose te 
posjetio Sveučilište De Paul; u Washingtonu je razgovarao s potpredsjednikom Sjedinjenih Ame-
ričkih Država Josephom Bidenom i državnom tajnicom Hillary Clinton; u Kongresu se sastao s 
članovima Hrvatskoga kongresnog kluba i održao predavanje u German Marshall Fundu.

4. SVIBNJA – ZAGREB 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor sastala se s glavnim haaškim tužiteljem Međunarodnog ka-
znenog suda za bivšu Jugoslaviju Sergeom Brammertzom.

7. SVIBNJA – ZAGREB 

Predsjednik Vlade Poljske Donald Tusk posjetio je Hrvatsku uoči poljskog predsjedanja Unijom; 
s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor razgovarao je o pristupanju Republike Hrvatske Europ-
skoj uniji te o bilateralnoj političkoj i gospodarskoj suradnji; poljskog premijera primio je i predsjed-
nik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
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8. SVIBNJA – FIRENCA 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović sudjelovao je na Festivalu Europe i na konferenci-
ji o stanju Unije; u toj je prigodi primio i talijansku nagradu za mir Premio Galileo 2000; odvoje-
no se sastao s predsjednikom Europskog parlamenta Jerzyjem Buzekom, luksemburškim premije-
rom Jean-Claudeom Junckerom i talijanskim ministrom vanjskih poslova Francom Frattinijem.

9. SVIBNJA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković primio je zamjenika ministra vanjskih poslova Azerbajdžana Kha-
lafa Khalafova.

10. SVIBNJA – ISTANBUL 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na 4. konferenciji UN-a o najmanje razvijenim ze-
mljama kojoj su predsjedali glavni tajnik UN-a Ban Ki-Moon i turski predsjednik Abdullah Gül; 
na marginama konferencije ministar Jandroković odvojeno se sastao s ministrima vanjskih poslova 
Slovenije Samuelom Žbogarom, Estonije Urmasom Paetom i Cipra Markosom Kyprianouom.

11. SVIBNJA – ISTANBUL 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na 121. sjednici Odbora ministra Vijeća Europe na 
poziv turskog ministra vanjskih poslova Ahmeda Davutoğlua; na marginama sjednice ministar 
Jandroković bilateralno se sastao s ministrima vanjskih poslova Španjolske Trinidad Jiménez Gar-
cia-Herrera, Litve Audroniusom Ažubalisom, Švedske Carlom Bildtom, Luksemburga Jeanom 
Asselbornom i državnom ministricom za trgovinu i razvoj Irske Jan O’Sullivan.

12. – 13. SVIBNJA – ZAGREB 

Hrvatsku je službeno posjetio norveški kralj Harald V.; osim s predsjednikom Republike Hrvat-
ske Ivom Josipovićem, norveški se kralj sastao i s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor, pred-
sjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebićem te otvorio Hrvatsko-norveški gospodarski forum; 
u Šibeniku je s predsjednikom Josipovićem otvorio Pomorsko-inovacijski centar i-Navis (zajednič-
ki projekt dviju država). 

14. SVIBNJA – ZAGREB 

Ministra privrednog razvoja Kosova Besima Beqaja, koji je bio u posjetu Hrvatskoj, primio je i 
predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. 

16. SVIBNJA – KATOWICE 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor sudjelovala je kao gošća na Trećem europskom gospodarskom 
forumu na poziv premijera Višegradske skupine i predsjednika Europskog parlamenta Jerzyja Bu-
zeka.

16. SVIBNJA – RIM 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na UN-ovoj konferenciji „Globalno upravljanje i re-
forma Vijeća sigurnosti“; na marginama se sastao s predsjedateljem Opće skupštine UN-a Josep-
hom Deissom, ministrima vanjskih poslova Italije Francom Frattinijem, San Marina Anto-
nellom Mularoni i Malte Toniom Borgom te zamjenikom ministra vanjskih poslova Ujedinjenih 
Arapskih Emirata Anwarom Gargashom.

18. SVIBNJA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković sastao se s ministrom gospodarskog razvitka Italije Paolom Roma-
nijem koji je bio u posjetu Hrvatskoj. 
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19. SVIBNJA – ZAGREB 

Izaslanstvo francuskog Senata predvođeno predsjednikom Odbora za europske poslove Jacquesom 
Blancom i potpredsjednikom Odbora za vanjske poslove Senata Didierom Boulaudom posjetilo 
je Hrvatski sabor; primio ih je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović; sa senatorom Bou-
laudom odvojeno se sastao i ministar Gordan Jandroković.

21. SVIBNJA – ZAGREB

O suradnji Hrvatske i UNESCO-a te o regionalnoj suradnji u zaštiti i promociji kulturnog nasli-
jeđa razgovarali su predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i glavna ravnateljica UNESCO-
a Irina Bokova.

23. SVIBNJA – BRUXELLES 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na ministarskom sastanku Jadransko-jonske inicijati-
ve kojem su supredsjedali ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćen i predsjednica Od-
bora regija EU-a Mercedes Bresso; na sastanku je podržan razvoj Strategije EU-a za Jadransko-
jonsku makroregiju; ministar Jandroković s crnogorskim je kolegom održao i bilateralni sastanak o 
pripremi pravnog postupka za razgraničenje na moru između dviju država.

24. – 25. SVIBNJA – HELSINKI 

Na poziv predsjednice Tarje Halonen predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je 
Finsku; osim s njom, sastao se i s premijerkom Mari Kiviniemi i predsjednikom Parlamenta Be-
nom Zyskowiczem; održao je predavanje na helsinškom Sveučilištu i posjetio grad Turku, europ-
sku prijestolnicu kulture 2011. godine.

26. SVIBNJA – TALLINN 

U prigodi posjeta Estoniji predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović sastao se s predsjedni-
kom Toomasom Hendrikom Ilvesom, premijerom Andrusom Ansipom i predsjednicom parla-
menta Ene Ergma, a posjetio je NATO-ovo središte izvrsnosti za obranu od kibernetičkih prijet-
nji te estonski ICT demo centar.

27. SVIBNJA – VARŠAVA 

Na poziv poljskog predsjednika Bronislawa Komorowskog predsjednik Republike Hrvatske Ivo 
Josipović sudjelovao je na 17. sastanku predsjednika srednje Europe; u toj je prigodi sudjelovao i na 
večeri s američkim predsjednikom Barackom Obamom. 

31. SVIBNJA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković sastao se sa slovačkim ministrom obrane L’ubomirom Galkom ko-
ji je bio u posjetu Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.

Lipanj

1. LIPNJA – RIM 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović na poziv talijanskog predsjednika Giorgia Napoli-
tana sudjelovao je na obilježavanju 150. obljetnice ujedinjenja Italije.

4. – 5. LIPNJA – ZAGREB 

U službeni i pastoralni posjet Hrvatskoj došao je papa Benedikt XVI.; uz susret s predsjednikom 
Republike Hrvatske Ivom Josipovićem, papa je odvojeno primio predsjednicu Vlade Jadranku 
Kosor.
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7. – 8. LIPNJA – BRUXELLES 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je EU i NATO; osim susreta i razgovora s 
predsjednikom Europskog vijeća Hermanom van Rompuyem i glavnim tajnikom NATO-a An-
dersom Foghom Rasmussenom, predsjednik Josipović sudjelovao je i na Sastanku na vrhu o za-
štiti autorskih prava koji je organizirala Međunarodna konfederacija društava autora i skladatelja 
(CISAC).

8. LIPNJA – GOSPIĆ 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor sastala se sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom i raz-
govarala o završetku hrvatskih pristupnih pregovora; zatim su zajedno položili kamen temeljac za 
tvornicu Calcit Lika, slovensku investiciju u Gospiću.

8. – 9. LIPNJA – PARIZ 

Ministar Gordan Jandroković posjetio je Francusku na poziv kolege Alaina Juppéa; osim sa svo-
jim domaćinom, ministar Jandroković sastao se i s predsjednikom Odbora za europske poslove Se-
nata Jeanom Bizetom, predsjednikom Odbora za europske poslove Nacionalne skupštine Pierre-
om Lequillerom i diplomatskim savjetnikom francuskog predsjednika Jean-Davidom Levitteom.

10. LIPNJA – TRST 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na ministarskom sastanku Srednjoeuropske inicijati-
ve.

10. LIPNJA – LONDON 

Tijekom radnog posjeta Velikoj Britaniji predsjednica Vlade Jadranka Kosor sastala se s britan-
skim premijerom Davidom Cameronom. 

15. LIPNJA – ZAGREB 

Izaslanstvo Skupine prijateljstva RH – Ujedinjena Kraljevina iz obaju domova britanskog Parla-
menta koje je vodio grof od Dundeeja posjetilo je Hrvatski sabor; britanske parlamentarce primio 
je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. 

17. LIPNJA – BRUXELLES 

Završetak pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji bio je tema sastanka pred-
sjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića i predsjednika Europske komisije Joséa Manuela 
Barrosa.

20. LIPNJA – LUXEMBOURG 

Ministar Gordan Jandroković govorio je o završetku pregovaračkog procesa na forumu država čla-
nica EU-a i zemalja jugoistočne Europe koji je vodila visoka povjerenica EU-a za zajedničku vanj-
sku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton.

23. – 24. LIPNJA – BRUXELLES 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor na poziv predsjednika Wilfrieda Martensa najprije je sudje-
lovala na sastanku Europske pučke stranke uoči Europskog vijeća, a zatim je bila i na sjednici Eu-
ropskog vijeća koje je u zaključcima pozvalo Vijeće EU-a da poduzme sve korake radi dovršetka 
pristupnih pregovora s Hrvatskom.
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24. LIPNJA – LJUBLJANA 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović na poziv slovenskog kolege Danila Türka sudjelo-
vao je na obilježavanju 20. obljetnice neovisnosti Republike Slovenije.

27. SVIBNJA – ZAGREB 

Hrvatsku je službeno posjetio izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Liberman; osim s mi-
nistrom Gordanom Jandrokovićem, sastao se i s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor i pred-
sjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem. 

27. LIPNJA – ZAGREB 

O mogućim strateškim projektima u ekologiji, znanosti i infrastrukturi predsjednik Republike Hr-
vatske Ivo Josipović razgovarao je s potpredsjednikom Svjetske banke za Europu i srednju Aziju 
Philippeom Le Houeroum.

27. LIPNJA – ZAGREB 

Skupina prijateljstva RH – Iran u iranskom parlamentu pod vodstvom Heshmatoliaha Falahat-
pishea posjetila je Hrvatski sabor, a primio ih je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.

29. LIPNJA – SVETI STEFAN 

Hrvatsko izaslanstvo na sastanku na vrhu Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi vodio je pred-
sjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović; osim s crnogorskim predsjednikom Filipom Vujano-
vićem, predsjednik Josipović bilateralno se susreo s predsjednikom Albanije Bamirom Topijem 
i predsjedateljem Predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem; na ministar-
skom sastanku Procesa sudjelovao je ministar Gordan Jandroković koji se u toj prigodi bilateral-
no sastao s ministrom vanjskih poslova Turske Ahmetom Davutoğluom i Makedonije Antoni-
jom Milošoskim.

29. LIPNJA – BEČIĆI 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na sastanku ministara vanjskih poslova Američko-ja-
dranske povelje kojem je predsjedao crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen, a sudjelo-
vao je i glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen.

30. LIPNJA – BRUXELLES 

Ministar Gordan Jandroković vodio je hrvatsko izaslanstvo na zadnjoj Međuvladinoj konferenciji 
o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na kojoj su zatvorena sva pregovaračka poglav-
lja; Konferenciji su supredsjedali ministar vanjskih poslova Mađarske János Martonyi i povjerenik 
Europske komisije za proširenje i europsku politiku susjedstva Štefan Füle.

Srpanj

4. SRPNJA – ZAGREB 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović primio je načelnika Glavnog stožera Oružanih sna-
ga Kraljevine Norveške Haralda Sundea koji je bio gost hrvatskih Oružanih snaga. 

6. SRPNJA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković sastao se s potpredsjednikom Vlade Kosova Slobodanom Petro-
vićem koji je posjetio Hrvatsku; kosovskog gosta primio je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo 
Josipović. 
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6. SRPNJA – ZAGREB

Predsjednik Parlamenta Gruzije David Bakradze posjetio je Hrvatsku na poziv predsjednika Hr-
vatskog sabora Luke Bebića. S gostom iz Gruzije sastala se i predsjednica Vlade Jadranka Kosor, 
a primio ga je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. 

7. SRPNJA – ZAGREB 

Predsjednik Knesseta Države Izrael Reuven Rivlin posjetio je Hrvatski sabor; osim s domaćinom 
Lukom Bebićem, sastao se i s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor i predsjednikom Republi-
ke Hrvatske Ivom Josipovićem.

1. SRPNJA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković sastao se s predsjednicom International Crisis Group Louise Arbour 
koju je primio i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.

8. – 9. SRPNJA – DUBROVNIK 

Održan je šesti Croatia Summit 2011 pod nazivom „Novo desetljeće za jugoistočnu Europu – do-
vršetak tranzicije“. Sudjelovali su predsjednici vlada Albanije Sali Berisha, Bugarske Bojko Bo-
risov, Belgije Yves Leterme, Crne Gore Igor Lukšić, Kosova Hashim Thaçi, Makedonije Niko-
la Gruevski i Slovenije Borut Pahor; potpredsjednici vlada Albanije Edmond Haxhinasto, Au-
strije Michael Spindelegger; Češke Karel Schwarzenberg i Poljske Waldemar Pawlak; također 
su sudjelovali predsjednik izraelskog Knesseta Reuven Rivlin, povjerenik EU-a za proširenje i po-
litiku susjedstva Štefan Füle, direktor za zapadni Balkan u Službi za vanjske poslove EU-a Mi-
roslav Lajčak, predsjednica Odbora regija EU-a Mercedes Bresso; ministri vanjskih poslova Bo-
sne i Hercegovine Sven Alkalaj, Bugarske Nikolaj Mladenov, Cipra Markos Kyprianou, Esto-
nije Urmas Paet, Kosova Enver Hoxhaj, Latvije Girts Valdis Kristovskis, Mađarske János Mar-
tonyi, Slovačke Mikulaš Dzurinda, Švedske Carl Bildt i Ukrajine Konstantin Griščenko; pod-
tajnik za politička pitanja SAD-a William Burns i senator Mark Begich; kanadska ministrica ra-
da Lisa Raitt i drugi. 

11. SRPNJA – SREBRENICA 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović sudjelovao je na obilježavanju obljetnice genocida 
u Srebrenici.

12. – 13. SRPNJA – BEČ 

Ministar Gordan Jandroković posjetio je Austriju; prvog je dana bio u Eisenstadtu, gdje se sastao 
s predstavnicima gradišćanskih Hrvata, a drugog dana u Beču se sastao s kolegom Michaelom 
Spindeleggerom i održao predavanje na bečkoj Diplomatskoj akademiji na konferenciji pod nazi-
vom „Hrvatska – 20 godina neovisnosti – potencijali hrvatskog doprinosa Europskoj uniji“.

14. SRPNJA – ZAGREB 

Talijanski predsjednik Giorgio Napolitano službeno je posjetio Hrvatsku na poziv predsjednika 
Republike Hrvatske Ive Josipovića; sastao se i s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor; ministar 
Gordan Jandroković odvojeno se sastao s talijanskim kolegom Francom Frattinijem koji je bio u 
pratnji talijanskog predsjednika.

18. SRPNJA – BRIJUNI 

Održan je neformalni trilateralni sastanak predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, Srbi-
je Borisa Tadića i članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, Bakira Izetbe-
govića i Nebojše Radmanovića.
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20. SRPNJA – VARŠAVA 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor razgovarala je s poljskim kolegom Donaldom Tuskom o pla-
nu potpisivanja Pristupnog ugovora jer je Poljska preuzela predsjedanje Europskom unijom.

22. SRPNJA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković razgovarao je s novim glavnim tajnikom OESS-a Lambertom Za-
nnierom o dovršetku mandata Ureda OESS-a u Zagrebu i drugim temama važnim za stabilnost 
regije.

Kolovoz

10. KOLOVOZA – DUBROVNIK 

S njemačkim ministrom vanjskih poslova Guidom Westerwelleom ministar Gordan Jandroković 
razgovarao je i o pripremama za službeni posjet njemačke kancelarke Hrvatskoj. 

22. KOLOVOZA – ZAGREB 

Na poziv predsjednice Vlade Jadranke Kosor Hrvatsku je službeno posjetila njemačka kancelarka 
Angela Merkel koju je primio i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.

24. KOLOVOZA – PRIŠTINA 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor službeno je posjetila Kosovo; sastala se s Hashimom Thaçi-
jem, predsjednikom Vlade Kosova, prisustvovala je hrvatsko-kosovskom gospodarskom forumu u 
Prištini, posjetila hrvatske vojnike uključene u KFOR i razgovarala sa zapovjednikom KFOR-a ge-
neralom Erhardom Bühlerom; sastala se i s predstavnicima hrvatske manjine u Janjevu. 

29. KOLOVOZA – ZAGREB 

Ministar vanjskih poslova Makedonije Nikola Poposki službeno je posjetio Hrvatsku na poziv 
ministra Gordana Jandrokovića; makedonskog gosta primio je i predsjednik Republike Hrvat-
ske Ivo Josipović.

Rujan

1. RUJNA – ŠID 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović sastao se s predsjednikom Vlade Vojvodine Boja-
nom Pajtićem i predsjednikom Hrvatskog narodnog vijeća Slavenom Bačićem s kojima je razgo-
varao o položaju i očuvanju identiteta hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini.

2. RUJNA – BEOGRAD 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović odazvao se pozivu srbijanskog predsjednika Bori-
sa Tadića i sudjelovao na 9. sastanku na vrhu država jugoistočne Europe pod nazivom „Suvremena 
umjetnost i pomirenje u jugoistočnoj Europi“.

3. RUJNA – PULA 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i talijanski predsjednik Giorgio Napolitano sastali 
su se s predstavnicima talijanske nacionalne zajednice, izdali Zajedničku izjavu s osudom totalita-
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rističkih ideologija te prisustvovali koncertu u povodu 20. obljetnice neovisnosti Republike Hrvat-
ske i 150. obljetnice ujedinjenja Italije pod nazivom „Hrvatska i Italija zajedno u Europi“.

3. RUJNA – SOPOT 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na poziv poljskog kolege Radoslawa Sikorskog na ne-
formalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU-a. 

6. RUJNA – ZAGREB 

Nakon imenovanja na dužnost ministra vanjskih poslova Grčke, ministar Stavros Lambrinidis je 
na poziv ministra Gordana Jandrokovića posjetio Hrvatsku kao prvu među državama jugoistoč-
ne Europe.

9. RUJNA – BEOGRAD 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na Forumu Srbija – EU koji su otvorili predsjednik 
Republike Srbije Boris Tadić i predsjednik Europskog vijeća Herman van Rompuy; u toj prigo-
di sastao se i s potpredsjednicom Vlade Makedonije zaduženom za europska pitanja Teutom Arifi.

9. RUJNA – ORAŠJE 

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor posjetila je Posavski kanton u Bosni i Hercegovini te sudjelo-
vala na gospodarskom forumu „Mogućnosti i perspektive gospodarskog razvoja Posavskog kanto-
na“ i posjetila Franjevački samostan u Tolisi.

13. LIPNJA – ZAGREB 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović primio je kinesko vojno izaslanstvo na čelu s gene-
ralom zbora Xuom Caihouom, potpredsjednikom Središnje vojne komisije KP NR Kine, koje je 
posjetilo Hrvatsku. 

17. RUJNA – ZAGREB

Hrvatsku je posjetio Donald Tusk, predsjednik Vlade Poljske, kao predstavnik države predsjeda-
teljice EU-om koji je predsjednici Vlade Jadranki Kosor uručio Nacrt ugovora o pristupanju Re-
publike Hrvatske Europskoj uniji.

19. – 22. RUJNA – NEW YORK 

Predsjednik Republike Ivo Josipović vodio je izaslanstvo na 66. zasjedanju Opće skupštine UN-
a; predsjednik Josipović govorio je na sjednici Opće skupštine, sudjelovao u predstavljanju projek-
ta „Partnerstvo za otvorenu vlast“, imao više bilateralnih susreta, a susreo se i s predstavnicima hr-
vatskog iseljeništva.

23. RUJNA – VARŠAVA 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović bio je glavni gost na konferenciji „Glazba i politika“ 
Instituta za muzikologiju Varšavskog sveučilišta; svečano je otvorio Hrvatski trg u Varšavi i nazo-
čio koncertu suvremene glazbe na međunarodnom festivalu „Varšavska jesen“; posjetio je i Krakov, 
gdje je položio vijenac na grob pokojnog predsjednika Lecha Kaczyinskog, a njegovoj kćeri uručio 
je posmrtno odličje Republike Hrvatske. 

26. RUJNA – ZAGREB 

Na poziv predsjednice Vlade Jadranke Kosor u uzvratni posjet došla je slovačka premijerka Iveta 
Radičova; slovačku gošću primio je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
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27. RUJNA – ZAGREB

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović primio je Wolfganga Ischingera, predsjedatelja Münchenske 
konferencije o sigurnosnoj politici.

27. RUJNA – ZAGREB 

Hrvatsku je posjetio rumunjski ministar vanjskih poslova Teodor Baconschi; sastao se s ministrom 
Gordanom Jandrokovićem, a primio ga je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović; mini-
star Baconschi održao je i predavanje o proširenju EU-a u Europskom domu u Zagrebu.

29. RUJNA – BUDIMPEŠTA 

Na poziv predsjednika Pala Schmitta predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović službeno je 
posjetio Mađarsku. Osim s domaćinom, sastao se i s predsjednikom Parlamenta Laszlom Kove-
rom te predstavnicima Hrvatske državne samouprave.

Listopad

3. LISTOPADA – BYDGOSZCZ 

Ministar Gordan Jandroković sastao se s poljskim kolegom Radoslawom Sikorskim i otvorio no-
vi Počasni konzulat Republike Hrvatske u tom gradu.

4. LISTOPADA – MONAKO 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je Monako i sastao se s knezom Albertom 
II. i premijerom Michelom Rogerom.

4. LISTOPADA – ZAGREB 

Ministar Gordan Jandroković sastao se s predsjednikom Vlade njemačke savezne pokrajine Bran-
denburg Matthiasom Platzekom koji je kasnije posjetio Vukovar i uručio donaciju za razminira-
nje.

6. LISTOPADA – ZAGREB 

Francuski ministar za europske poslove Jean Leonetti posjetio je Hrvatsku i sastao se s ministrom 
Gordanom Jandrokovićem.

7. LISTOPADA – DUBROVNIK 

Na jesenskom zasjedanju Parlamentarne skupštine OESS-a kojem je domaćin bio Hrvatski sabor 
glavna je tema bila „Regionalni razvoj u jugoistočne Europe – izazovi, mogućnosti, izgledi“; uz Pe-
trosa Efthymioua, predsjednika Parlamentarne skupštine OESS-a, uvodno su govorili predsjed-
nik Republike Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica Vlade Jadranka Kosor.

10. LISTOPADA – ZAGREB 

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović posjetio je Hrvatsku na poziv predsjednik Republike Hr-
vatske Ive Josipovića; s crnogorskim gostom sastala se i predsjednica Vlade Jadranka Kosor.

11. LISTOPADA – ZAGREB 

Međunarodni investicijski forum otvorila je predsjednica Vlade Jadranka Kosor.
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12. LISTOPADA – ZAGREB 

Izaslanstvo Odbora njemačkog gospodarstva za jugoistočnu Europu na čelu s predsjednikom Ec-
kardom Cordesom koje je bilo u posjetu Hrvatskoj primila je predsjednica Vlade Jadranka Kosor.

14. LISTOPADA – BEOGRAD 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović sudjelovao je na poziv srbijanskog predsjednika Bo-
risa Tadića na 22. sastanku Igmanske inicijative na kojem su bili i predsjednik Crne Gore Filip 
Vujanović, predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić te povjerenik Europ-
ske komisije za proširenje Štefan Füle.

19. LISTOPADA – ZAGREB 

Ministar vanjskih poslova Finske Erkki Tuomioja posjetio je Hrvatsku na poziv ministra Gorda-
na Jandrokovića; primio ga je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.

19. LISTOPADA – ZAGREB

Hrvatsku je službeno posjetio predsjednik Mongolije Tsakhia Elbergdorj; osim s predsjednikom 
Republike Hrvatske Ivom Josipovićem, visoki mongolski gost sastao se i s predsjednikom Hrvat-
skog sabora Lukom Bebićem te predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor. 

21. LISTOPADA – BRUXELLES

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor sudjelovala je na sastanku Europske pučke stranke uoči Vije-
ća Europske unije.

31. LISTOPADA – ZAGREB 

U službeni posjet Hrvatskoj došao je makedonski predsjednik Gjorge Ivanov; uz službene razgo-
vore s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem, sastao se i s potpredsjednikom Hr-
vatskog sabora Vladimirom Šeksom i ministrom Gordanom Jandrokovićem, s predstavnicima 
makedonske nacionalne manjine, a u Hrvatskoj gospodarskoj komori nazočio je susretu hrvatskih 
i makedonskih gospodarstvenika.

Studeni

1. STUDENOG – ZAGREB

Tijekom posjeta Hrvatskoj predsjednika Europskog parlamenta Jerzyja Buzeka primili su pred-
sjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić i predsjed-
nica Vlade Jadranka Kosor. 

7. STUDENOG – BEOGRAD 

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na ministarskoj konferenciji o izbjeglicama i raselje-
nim osobama na kojoj je definiran konačni okvir za rješavanje izbjegličkog pitanja u zemljama regije.

8. STUDENOG – ZAGREB 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović razgovarao je s predsjednikom Stranke demokrat-
ske akcije Bosne i Hercegovine Sulejmanom Tihićem o suradnji dviju država u procesu europskih 
integracija.
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14. STUDENOG – ZAGREB 

Pod vodstvom predsjednika Simona Sutoura Hrvatsku je posjetilo izaslanstvo Odbora za europske 
poslove francuskog Senata; primio ih je predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović koji je za-
hvalio na potpori Francuske Hrvatskoj na njezinu putu u Europsku uniju; u Ministarstvu se s fran-
cuskim izaslanstvom sastao državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković.

14. STUDENOG – ZAGREB 

Predsjednica Švicarske Konfederacije Micheline Calmy-Rey bila je u službenom posjetu Hrvat-
skoj, čime je simbolično obilježena i dvadeseta obljetnica uspostave diplomatskih odnosa dviju dr-
žava; osim s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem, švicarska se predsjednica, ko-
ja je ujedno i ministrica vanjskih poslova, sastala s predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebi-
ćem te ministrom Gordanom Jandrokovićem.

22. STUDENOG – ZAGREB 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović primio je zapovjednika Združenih snaga NATO-a 
Samuela Lockleara. 

Prosinac

7. – 8. PROSINCA – BRUXELLES

Ministar Gordan Jandroković sudjelovao je na ministarskom sastanku Sjevernoatlantskog vije-
ća koji je bio posvećen stanju u Afganistanu, jugoistočnoj Europi (Kosovo) i pripremama Sastan-
ka na vrhu NATO-a u 2012. godini; drugog dana zasjedanja održan je sastanak ministara vanjskih 
poslova članica NATO-a s kolegama iz zemalja nečlanica koje sudjeluju u mirovnoj misiji ISAF.

9. PROSINCA – BRUXELLES 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica Vlade Jadranka Kosor te čelnici svih 
27 država članica Europske unije potpisali su Pristupni ugovor Republike Hrvatske Europskoj uni-
ji; Hrvatska je time stekla status zemlje pristupnice Europskoj uniji.

16. PROSINCA – ZAGREB 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović primio predsjednika HDZ-a BiH i supredsjedate-
lja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s kojim je razgo-
varao o odnosima dviju država te dinamici uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini. 

20. PROSINCA – ZAGREB 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović sastao se s članom Predsjedništva Bosne i Herce-
govine Bakirom Izetbegovićem s kojim je, osim o bilateralnim odnosima, razgovarao i o procesu 
formiranja vlasti u susjednoj državi.

23. PROSINCA – ZAGREB 

U Ministarstvu je obavljena primopredaja dužnosti između ministra Gordana Jandrokovića i no-
voimenovane ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić.
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Dvostrani međunarodni ugovori i akti 
sklopljeni u 2011. 

Države

DRŽAVA NAZIV UGOVOR A / AKTA DATUM NAZIV U IZVORNIKU NA ENGLESKOM

Albanija Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vijeća ministara Republike 
Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju 
katastrofa i velikih nesreća

7. 10. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Council of Ministers of the Republic of 
Albania on Mutual Assistance in Case of 
Disasters and Major Accidents

Austrija Memorandum o suglasnosti između 
Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske, Ravnateljstva 
policije i Saveznog ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Austrije,

Ravnateljstva za javnu sigurnost o 
suradnji tijekom turističke sezone 2011. 

12. 5. 
2011. 

Memorandum of Understanding 
between the Ministry of the Interior of 
the Republic of Croatia, General Police 
Directorate and the Federal Ministry of 
the Interior of the Republic of Austria, 
General Directorate for Public Security 
on the cooperation during the tourist 
season 2011

Austrija Memorandum između Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske i Saveznog 
ministarstva poljoprivrede, šumarstva, 
okoliša i vodnog gospodarstva Republike 
Austrije o suradnji na području

poljoprivrede

5. 10. 
2011. 

Austrija Protokol 5. sjednice Zajedničkog 
povjerenstva za znanstveno-tehničku 
suradnju o provedbi Ugovora o 
znanstveno-tehničkoj suradnji između 
Vlade Republike Hrvatske i Savezne 
Vlade Republike Austrije

02. 12. 
2011. 

Bosna i 
Hercegovina

Protokol između Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske 
i Ministarstva sigurnosti Bosne i 
Hercegovine o provedbi Sporazuma 
između Vlade Republike Hrvatske i 
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o 
predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili 
boravak nezakonit 

11. 3. 
2011. 

Bosna i 
Hercegovina

Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine o predaji i prihvatu osoba 
kojih je ulazak ili boravak nezakonit 

11. 3. 
2011. 
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Bosna i 
Hercegovina

Memorandum o suradnji između 
Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 
interesa Republike Hrvatske i Središnjeg 
izbornog povjerenstva Bosne i 
Hercegovine

26. 7. 
2011. 

Bosna i 
Hercegovina

Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine o izgradnji međudržavnog 
mosta preko rijeke Save kod Gradiške 
i priključnih graničnih dionica 
međudržavne ceste E-661

3. 11. 
2011. 

Bosna i 
Hercegovina

Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine o izgradnji južnih graničnih 
dionica autoceste na koridoru Vc

3. 11. 
2011. 

Bosna i 
Hercegovina

Memorandum o suradnji između 
Ministarstva zdravlja Republike 
Hrvatske i Federalnog ministarstva 
zdravstva, Bosna i Hercegovina u 
području zdravstva

27. 12. 
2011. 

Bugarska Program kulturne suradnje između 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske 
i Ministarstva kulture Republike 
Bugarske za 2011. , 2012. i 2013. godinu

27. 4. 
2011. 

Programme of Cultural Cooperation 
between the Ministry of Culture of the 
Republic of Croatia and the Ministry of 
Culture of the Republic of Bulgaria for 
the years 2011, 2012 and 2013

Bugarska Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o 
policijskoj suradnji 

27. 5. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the Republic of Bulgaria 
on Police Cooperation

Crna Gora Sporazum između Republike Hrvatske 
i Crne Gore o pružanju konzularne 
pomoći i zastupanju u izdavanju viza

28. 1. 
2011. 

Crna Gora Protokol između Ministarstva vanjskih 
poslova i europskih integracija Republike 
Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova 
i europskih integracija Crne Gore o 
provedbi članka 7. Sporazuma između 
Republike Hrvatske i Crne Gore o 
pružanju konzularne pomoći i zastupanju 
u izdavanju viza

28. 1. 
2011. 

Crna Gora Protokol između Ministarstva vanjskih 
poslova i europskih integracija Republike 
Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova 
i europskih integracija Crne Gore o 
provedbi članaka 3. - 6. Sporazuma 
između Republike Hrvatske i Crne 
Gore o pružanju konzularne pomoći i 
zastupanju u izdavanju viza

28. 1. 
2011. 

Crna Gora Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj 
suradnji

17. 3. 
2011. 
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Crna Gora Memorandum o suradnji između 
Ministarstva pravosuđa Republike 
Hrvatske Uprave za zatvorski sustav i 
Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija 
Crne Gore u zatvorskim stvarima

29. 6. 
2011. 

Memorandum on Co-operation between 
the Ministry of Justice of the Republic 
of Croatia Directorate for Prison System 
and the Office for Execution of Criminal 
Sanctions of Montenegro in Penitentiary 
Matters

Crna Gora Ugovor između Republike Hrvatske i 
Crne Gore o međusobnom izvršavanju 
sudskih odluka u kaznenim stvarima

9. 9. 
2011. 

Češka 
Republika

Memorandum o suglasnosti o suradnji 
između Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske, Ravnateljstva 
policije i Ministarstva unutarnjih 
poslova Češke Republike zastupanom po 
Predsjedništvu policije Češke Republike 
tijekom turističke sezone 2011. 

12. 5. 
2011. 

Češka 
Republika

Protokol između Republike Hrvatske 
i Češke Republike uz Ugovor između 
Republike Hrvatske i Češke Republike 
o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 
porezima na dohodak i imovinu

4. 10. 
2011. 

Protocol between the Republic of 
Croatia and the Czech Republic to the 
Agreement between the Republic of 
Croatia and the Czech Republic for the 
Avoidance of Double Taxation with 
Respect to Taxes on Income and on 
Capital

Češka 
Republika

Protokol s treće sjednice Zajedničkog 
odbora o gospodarskoj suradnji između 
Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva Republike Hrvatske i 
Ministarstva industrije i trgovine Češke 
Republike

18. 10. 
2011. 

Protocol of the Third Session of the Joint 
Committee on economic cooperation 
between the Ministry of Economy, 
Labour and Entrepreneurship of the 
Republic of Croatia and the Ministry 
of Industry and Trade of the Czech 
Republic

Francuska Ugovor između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Francuske Republike o 
uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

25. 1. 
2011. 

Francuska Izjava o namjeri između Ministarstva 
vanjskih poslova i europskih integracija 
Republike Hrvatske, Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske i 
Ministarstva vanjskih i europskih poslova 
Francuske Republike, Ministarstva 
kulture i komunikacija Francuske 
Republike

18. 8. 
2011. 

Francuska Zajednička deklaracija o suradnji između 
ministra unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske i ministra unutarnjih poslova, 
prekomorskih teritorija, teritorijalnih 
zajednica i useljeništva Francuske 
Republike tijekom turističke sezone 
2011. 

12. 5. 
2011. 
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Iran Ugovor između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Islamske Republike 
Irana o međusobnoj pomoći i suradnji u 
carinskim pitanjima

21. 6. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the Islamic Republic 
of Iran on Mutual Assistance and Co-
operation in Customs Matters

Italija Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o 
prekograničnoj policijskoj suradnji

5. 7. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the Italian Republic on 
Cross-border Police Cooperation

Italija Protokol o razumijevanju između 
Ravnateljstva policije Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske 
i Ravnateljstva za javnu sigurnost 
Ministarstva unutarnjih poslova

Talijanske Republike o policijskoj 
suradnji tijekom turističke sezone 2011. 

21. 7. 
2011. 

Protocol of Understanding between 
the General Police Directorate of the 
Ministry of the Interior of the Republic 
of Croatia and the Department of 
Public Security of the Ministry of the 
Interior of the Italian Republic on Police 
cooperation during the 2011 tourist 
season

Italija Memorandum o suglasnosti između 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje 
Republike Hrvatske i Predsjedništva 
Vijeća ministara Talijanske Republike – 
Odjel civilne zaštite

11. 11. 
2011. 

Memorandum of Understanding between 
the National Protection and Rescue 
Directorate of the Republic of Croatia 
and the Presidency of the Council 
of Ministers of the Italian Republic-
Department of Civil Protection

Izrael Dodatni protokol između Vlade 
Republike Hrvatske i Vlade Države 
Izrael o izmjenama i dopunama Ugovora 
između Vlade Republike Hrvatske 
i Vlade Države Izrael o poticanju i 
uzajamnoj zaštiti ulaganja

30. 3. 
2011. 

Additional Protocol between the 
Government of the Republic of Croatia 
and the Government of the State of 
Israel on Amendments to the Agreement 
between the Government of the Republic 
of Croatia and the Government of 
the State of Israel for the Reciprocal 
Promotion and Protection of Investments

Kina Memorandum o suglasnosti između 
Diplomatske akademije Ministarstva 
vanjskih poslova i europskih integracija 
Republike Hrvatske i Kineskog 
sveučilišta za vanjske poslove 
Ministarstva vanjskih poslova Narodne 
Republike Kine

10. 5. 
2011. 

Memorandum of Understanding between 
the Diplomatic Academy of the Ministry 
of Foreign Affairs and European 
Integration of the Republic of Croatia 
and China Foreign Affairs of the People’s 
Republic of China

Kina Protokol 5. zasjedanja hrvatsko-kineskog 
Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku 
suradnju

19. 9. 
2011. 

Protocol of the 5th Session of the 
Croatian-Chinese Scientific and 
Technological Cooperation Committee

Kosovo Protokol o suradnji između Ministarstva 
vanjskih poslova i europskih integracija 
Republike Hrvatske i Ministarstva 
vanjskih poslova Republike Kosova

28. 3. 
2011. 

Protocol on Cooperation between 
the Ministry of Foreign Affairs and 
European Integration of the Republic 
of Croatia and the Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of Kosovo

Kosovo Ugovor između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Kosova o 
međunarodnom cestovnom prijevozu 
putnika i tereta

24. 8. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the Republic of Kosovo 
on international road transport of 
passengers and goods
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Kosovo Protokol o suradnji u procesu europskih 
integracija između Ministarstva vanjskih 
poslova i europskih integracija Republike 
Hrvatske i Ministarstva europskih 
integracija Republike Kosova

24. 8. 
2011. 

Protocol on Cooperation in the Process 
of European Integration between 
the Ministry of Foreign Affairs and 
European Integration of the Republic of 
Croatia and the Ministry of European 
Integration of the Republic of Kosovo

Libija Zajednička izjava Republike Hrvatske 
i Republike Bugarske o priznanju 
Prijelaznog nacionalnog vijeća u Libiji 
kao legitimnog predstavnika libijskog 
naroda

28. 6. 
2011. 

Joint Statement of the Republic of 
Croatia and the Republic of Bulgaria 
on the recognition of the National 
Transitional Council in Libya as a 
legitimate representative of the Libyan 
people 

Libija Zajednička izjava Republike Hrvatske 
i Republike Bugarske o priznanju 
Nacionalnog prijelaznog vijeća kao 
legitimne vlasti u Libiji

25. 8. 
2011. 

Joint Statement of the Republic of 
Croatia and the Republic of Bulgaria 
on the recognition of the National 
Transitional Council as the legitimate 
authority of Libya 

Mađarska Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o 
uzajamnom skladištenju obveznih zaliha 
sirove nafte i naftnih derivata

8. 2. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the Republic of Hungary 
on mutual storage of compulsory stocks 
of crude oil and petroleum products

Mađarska Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o 
zajedničkom istraživanju i eksploataciji 
ležišta ugljikovodika koja se nalaze duž 
zajedničke državne granice

8. 2. 
2011. 

Mađarska Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o 
suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe 
energijom

8. 2. 
2011. 

Mađarska Memorandum o suglasnosti o suradnji 
između Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske, Ravnateljstva 
policije i Sjedišta nacionalne policije 
Republike Mađarske tijekom turističke 
sezone 2011. 

12. 5. 
2011. 

Memorandum of Understanding on the 
cooperation between the Ministry of 
the Interior of the Republic of Croatia, 
General Police Directorate and the 
National Police Headquarters of the 
Republic of Hungary during the tourist 
season 2011

Mađarska Dogovor između Državne geodetske 
uprave Republike Hrvatske i Instituta 
za geodeziju, kartografiju i daljinska 
istraživanja Republike Mađarske o 
razmjeni kartografskog materijala

14. 9. 
2011. 

Makedonija Memorandum o suglasnosti između 
Državne geodetske uprave Republike 
Hrvatske i Agencije za katastar 
nekretnina Republike Makedonije 
o suradnji u području geodezije, 
katastra, kartografije, geoinformatike i 
infrastrukture prostornih informacija

12. 7. 
2011. 
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Makedonija Program kulturne suradnje između 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske 
i Ministarstva kulture Republike 
Makedonije za godine 2012. -2015. 

10. 7. 
2011. 

Makedonija Ugovor između Republike Hrvatske i 
Republike Makedonije o izručenju

31. 10. 
2011. 

Maroko Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o 
suradnji u području morskog ribarstava

27. 1. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the Kingdom of Morocco 
on Cooperation in the Field of Marine 
Fisheries

Meksiko Ugovor između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Meksičkih 
Država o suradnji u području 
obrazovanja, kulture i športa 

1. 7. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the United Mexican 
States on Cooperation in the Fields of 
Education, Culture and Sports

Njemačka Memorandum o razumijevanju o suradnji 
između Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske, Ravnateljstva 
policije i Sjedišta njemačke Savezne 
policije tijekom turističke sezone 2011. 

12. 5. 
2011. 

Memorandum of Agreement on the 
cooperation between the Ministry of 
the Interior of the Republic of Croatia, 
General Police Directorate and the 
German Federal Police Headquarters 
during the 2011 tourist season

Poljska Memorandum o suglasnosti između 
Ministarstva regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnog gospodarstva 
Republike Hrvatske i Ministarstva 
regionalnog razvoja Republike Poljske o 
suradnji na području regionalnog razvoja

17. 2. 
2011. 

Memorandum of Understanding between 
the Ministry of Regional Development, 
Forestry and Water Management of the 
Republic of Croatia and the Ministry of 
Regional Development of the Republic 
of Poland in the field of Regional 
Development

Poljska Memorandum o suglasnosti između 
Veleposlanstva Republike Hrvatske i 
Javne knjižnice Grada Varšave za Okrug 
Praga Poludnie

21. 1. 
2011. 

Memorandum of Understanding between 
the Embassy of the Republic of Croatia 
and the Public Library of the City of 
Warsaw for the Praga Poludnie District 

Poljska Memorandum o suglasnosti između 
Ministarstva obrane Republike Hrvatske 
i ministra Nacionalne obrane Republike 
Poljske o suradnji između Bojne za 
specijalna djelovanja Oružanih snaga 
Republike Hrvatske i Zapovjedništva 
Specijalnih operacija Republike Poljske

5. 7. 
2011. 

Memorandum of Understanding between 
the Ministry of Defence of the Republic 
of Croatia and the Minister of National 
Defence of the Republic of Poland on 
Cooperation between the Croatian 
Special Operations Forces Battalion and 
the Polish Special Operations Command

Poljska Protokol između Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 
Ravnateljstva policije i Glavnog 
zapovjednika poljske nacionalne policije 
o pravilima i uvjetima rada poljskih 
policijskih službenika u Republici 
Hrvatskoj tijekom turističke sezone

12. 5. 
2011. 

Protocol between the Ministry of the 
Interior, Republic of Croatia, General 
Police Directorate and the Commander-
in-Chief, Polish National Police on rules 
and conditions of service of Polish police 
officers in the Republic of Croatia during 
the tourist season
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Rumunjska Memorandum o suradnji između 
Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva Republike Hrvatske i 
Ministarstva gospodarstva, trgovine i 
poslovnog okruženja Rumunjske

28. 1. 
2011. 

Memorandum on Cooperation between 
the Ministry of Economy, Labor and 
Entrepreneurship of the Republic of 
Croatia and the Ministry of Economy, 
Trade and Business Environment of 
Romania

Rumunjska Protokol o suradnji Ministarstva vanjskih 
poslova i europskih integracija Republike 
Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova 
Rumunjske

28. 1. 
2011. 

Protocol on Cooperation between 
the Ministry of Foreign Affairs and 
European Integration of the Republic 
of Croatia and the Ministry of Foreign 
Affairs of Romania

Ruska 
Federacija

Sporazum između Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske 
i Ministarstva obrazovanja i znanosti 
Ruske Federacije o suradnji u području 
obrazovanja i znanosti

27. 5. 
2011. 

Sjedinjene 
Američke 
Države

Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih 
Država o zračnom prometu

3. 2. 
2011. 

Air Transport Agreement between the 
Government of the Republic of Croatia 
and the Government of the United States 
of America

Sjedinjene 
Američke 
Države

Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih 
Država o unaprjeđenju suradnje u 
sprječavanju i borbi protiv teškog 
kriminala

16. 2. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the United States of 
America On Enhancing Cooperation 
in Preventing and Combating Serious 
Crime

Sjedinjene 
Američke 
Države

Dogovor između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih 
Država o uzajamnom utvrđenju primjene 
postupka dostavljanja podataka o 
izgubljenim i otuđenim putovnicama 
putem Interpolove baze podataka o 
izgubljenim i otuđenim putovnicama 
kako je utvrđeno Memorandumom o 
suglasnosti o dostavljanju podataka o 
izgubljenim i otuđenim putovnicama 
(LASP)

9. 6. 
2011. 

Understanding between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the United States of 
America on mutual determination of the 
application of procedure for the reporting 
of lost and stolen passport data via the 
INTERPOL Stolen and Lost Travel 
Documents database as set forth in the 
Memorandum of Understanding for the 
Reporting of Lost and Stolen Passport 
(LASP) Information

Slovačka Protokol s druge sjednice Konzultacijske 
komisije između Ministarstva 
gospodarstva, rada i poduzetništva 
Republike Hrvatske i Ministarstva 
gospodarstva Slovačke Republike

8. 4. 
2011. 

Slovačka Provedbeni protokol između Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske i 
Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke 
Republike o suradnji tijekom turističke 
sezone 2011. 

18. 4. 
2011. 

Implementing Protocol between the 
Ministry of the Interior of the Republic 
of Croatia and the Ministry of the 
Interior of the Slovak Republic on 
cooperation during the tourist season 
2011
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Slovenija Ugovor između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o 
uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

15. 4. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the Republic of Slovenia 
on Mutual Protection of Classified 
Information

Slovenija Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o 
suradnji u zaštiti prijevoza novca i drugih 
vrijednosti

15. 6. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
Government of the Republic of Slovenia 
on Cooperation in the Protection of the 
Transport of Cash and Other Valuables

Slovenija Dodatak Sporazumu o suradnji između 
Uprave za izvršavanje kaznenih sankcija 
Ministarstva pravosuđa Republike 
Slovenije i Uprave za zatvorski sustav 
Ministarstva pravosuđa Republike 
Hrvatske

20. 4. 
2011. 

Annex to the Cooperation Agreement 
between the Prison Administration of 
Ministry of Justice of the Republic of 
Slovenia and the Prison Administration 
of Ministry of Justice of the Republic of 
Croatia

Slovenija Memorandum o suradnji između 
Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 
interesa Republike Hrvatske i Komisije 
za sprječavanje korupcije Republike 
Slovenije

9. 9. 
2011. 

Slovenija Protokol između Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 
Ravnateljstva policije i Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Slovenije, 
Ravnateljstva policije o pravilima i 
uvjetima rada slovenskih policijskih 
službenika u Republici Hrvatskoj tijekom 
turističke sezone

12. 5. 
2011. 

Protocol between the Ministry of the 
Interior of the Republic of Croatia, 
General Police Directorate and the 
Ministry of the Interior of the Republic 
of Slovenia, General Police Directorate 
on rules and conditions of service of 
Slovenian police officers in the Republic 
of Croatia during the tourist season

Slovenija Protokol Trinaestog zasjedanja 
Zajedničkog povjerenstva za znanstveno 
i tehnološku suradnju između Republike 
Hrvatske i Republike Slovenije

25. 11. 
2011. 

Srbija Protokol Četvrtog zasjedanja 
Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i 
tehnološku suradnju između Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa Republike 
Hrvatske i Ministarstva za znanost i 
tehnološki razvoj Republike Srbije

28. 1. 
2011. 

Srbija Protokol između Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 
Ravnateljstva policije i Ministarstva 
unutrašnjih poslova Republike Srbije, 
Direkcije policije o suradnji tijekom 
turističke sezone 2011. 

12. 5. 
2011. 

Španjolska Sporazum između Republike Hrvatske 
i Kraljevine Španjolske o borbi protiv 
kriminala i o sigurnosnim pitanjima

24. 10. 
2011. 

Agreement between the Republic of 
Croatia and the Kingdom of Spain on 
Fight Against Crime and on Security 
Issues
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Međunarodni ugovori i akti

DRŽAVA NAZIV UGOVOR A / AKTA DATUM NAZIV U IZVORNIKU NA ENGLESKOM

Trinidad i 
Tobago

Zajedničko priopćenje o uspostavi 
diplomatskih odnosa između Republike 
Hrvatske i Republike Trinidada i Tobaga

14. 12. 
2011. 

Joint Communique on the Establishment 
of Diplomatic Relations between the 
Republic of Croatia and the Republic of 
Trinidad and Tobago

Turska Odluka Zajedničkog odbora Ugovora 
o slobodnoj trgovini između Republike 
Hrvatske i Republike Turske br. 1/2011 
kojom se mijenja i dopunjuje Protokol 
III Ugovora o slobodnoj trgovini, u svezi 
definicije pojma “proizvodi s podrijetlom” 
i načina upravne suradnje

07. 10. 
2011. 

Decision of the Joint Committee of the 
Free Trade Agreement between the 
Republic of Croatia and the Republic of 
Turkey No. 1 of 2011 amending Protocol 
III to the Free Trade Agreement, 
concerning definition of concept of 
“originating products” and methods of 
administrative cooperation

Ukrajina Protokol između Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske i 
Ministarstva unutarnjih poslova Ukrajine 
o suradnji tijekom turističke sezone 2011. 

30. 6. 
2011. 

Protocol between the Ministry of Interior 
of the Republic of Croatia and the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine 
on cooperation during the tourist season 
2011
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Međunarodni ugovori i akti

Međunarodne organizacije

ORGANIZACIJA NAZIV UGOVORA / AKTA DATUM NAZIV U IZVORNIKU NA ENGLESKOM

CEB – Razvojna 
banka Vijeća 
Europe

Okvirni ugovor o zajmu F/P 1725 
(2010) između Republike Hrvatske 
i Razvojne banke Vijeća Europe za 
Projekt dogradnje i obnove Zatvora u 
Zagrebu

4. 11. 
2011. 

Framework Loan Agreement between 
Republic of Croatia and Council of 
Europe Development Bank for the 
Project Extension and rehabilitation of 
the Zagreb Prison F/P 1725 (2010)

EBRD – 
Europska banka za 
obnovu i razvoj

Ugovor o jamstvu između Republike 
Hrvatske i Europske banke za obnovu 
i razvoj za “Projekt nadogradnje 
hrvatskog sustava za upravljanje 
zračnim prometom (CroATMS) i uz 
to vezanih projekata“

29. 9. 
2011. 

Guarantee Agreement (ATM 
Modernisation) between Republic 
of Croatia and European Bank for 
Reconstructions and Development

ECMWF - 
Europski centar 
za srednjoročne 
prognoze vremena

Sporazum između Vlade Republike 
Hrvatske i Europskog centra za 
srednjoročne prognoze vremena 
(ECMWF) o pristupanju Republike 
Hrvatske Konvenciji ECMWF-a 
o osnivanju Europskog centra za 
srednjoročne prognoze vremena i 
njome povezanim uvjetima

8. 11. 
2011. 

Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF) on 
the accession of the Republic of 
Croatia to the ECMWF Convention 
Establishing the European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts 
and related terms and conditions

EIB – Europska 
investicijska banka

Ugovor o financiranju između 
Republike Hrvatske i Europske 
investicijske banke za “Projekt 
razvoja infrastrukture na otocima i u 
priobalju”

15. 9. 
2011. 

Island & Coastal Infrastructure 
Facility (Infrastructure development 
project on islands and in the coastal 
area) Finance Contract between the 
Republic of Croatia and the European 
Investment Bank

EIB – Europska 
investicijska banka

Ugovor o jamstvu između Republike 
Hrvatske i Europske investicijske 
banke za “Projekt dovršetka koridora 
Vc”

15. 9. 
2011. 

Corridor Vc Guarantee Agreement 
between the Republic of Croatia and 
the European Investment Bank

EIB – Europska 
investicijska banka

Ugovor o financiranju između 
Republike Hrvatske i Europske 
investicijske banke za Projekt “Zajam 
za kopnenu

infrastrukturu (Integralni razvoj 
lokalne zajednice)”

18. 10. 
2011. 

Mainland Infrastructure Facility 
(Integral Development of Local 
Community) Finance Contract 
between the Republic of Croatia and 
the European Investment Bank

EIB – Europska 
investicijska banka

Ugovor o financiranju između 
Republike Hrvatske i Europske 
investicijske banke za Projekt 
“Financiranje vodno -komunalne 
infrastrukture”

18. 10. 
2011. 

Municipal Water Financing Facility 
Finance Contract between the 
Republic of Croatia and the European 
Investment Bank

EU – Europska 
unija

Memorandum o razumijevanju 
između Republike Hrvatske i 
Europske unije o sudjelovanju 
Republike Hrvatske u programu 
Interoperabilna rješenja za europsku 
javnu upravu (ISA)

26. 1. 
2011. 

Memorandum of Understanding 
between the Republic of Croatia 
and the European Union on the 
participation of the Republic of 
Croatia in the Programme on 
Interoperable Solutions for Public 
Administrations (ISA)
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Međunarodni ugovori i akti

ORGANIZACIJA NAZIV UGOVORA / AKTA DATUM NAZIV U IZVORNIKU NA ENGLESKOM

EU – Europska 
unija

Sporazum o financiranju između 
Vlade Republike Hrvatske i Europske 
komisije koji se odnosi na “IPA 
Program prekogranične suradnje 
Slovenija-Hrvatska” u okviru 
Instrumenta pretpristupne pomoći 
(podijeljeno upravljanje)

25. 3. 
2011. 

Financing Agreement between 
the Government of the Republic 
of Croatia and the European 
Commission Concerning the 
“Slovenia-Croatia IPA-Cross-Border 
Programme “under the Instrument 
for Pre-Accession Assistance (Shared 
Management)

EU – Europska 
unija

Sporazum o financiranju između 
Vlade Republike Hrvatske i Europske 
komisije koji se odnosi na “IPA 
Program prekogranične suradnje 
Mađarska-Hrvatska” u okviru 
Instrumenta pretpristupne pomoći 
(podijeljeno upravljanje)

25. 3. 
2011. 

Financing Agreement between 
the Government of the Republic 
of Croatia and the European 
Commission Concerning the 
“Hungary-Croatia IPA-Cross-Border 
Programme “under the Instrument 
for Pre-Accession Assistance (Shared 
Management)

EU – Europska 
unija

Sporazum o financiranju između 
Vlade Republike Hrvatske i Europske 
komisije koji se odnosi na “IPA 
Program jadranske prekogranične 
suradnje” u okviru Instrumenta 
pretpristupne pomoći (podijeljeno 
upravljanje)

25. 3. 
2011. 

Financing Agreement between 
the Government of the Republic 
of Croatia and the European 
Commission Concerning the “IPA 
Adriatic Cross-Border Cooperation 
Programme “under the Instrument 
for Pre-Accession Assistance (Shared 
Management)

EU – Europska 
unija

Sporazum o financiranju između 
Vlade Republike Hrvatske i Europske 
komisije u vezi s Nacionalnim 
programom za Hrvatsku u okviru 
programa IPA - komponenta Pomoć u 
tranziciji i jačanje institucija za 2010. 
godinu (Decentralizirano upravljanje)

7. 4. 
2011. 

Financing Agreement between 
the Government of the Republic 
of Croatia and the European 
Commission Concerning the National 
programme for Croatia under the 
IPA- Transition Assistance and 
Institution Building Component for 
2010 (Decentralised Management)

EU – Europska 
unija

Izmjena Dvostranog sporazuma o 
projektu između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije 
vezano uz sufinanciranje velikog 
projekta: “Županijski centar za 
gospodarenje otpadom KAŠTIJUN” 
CCI BR. : 2008HR16IPR001 u 
okviru Instrumenta pretpristupne 
pomoći (IPA) IPA Komponenta III 
- “Regionalni razvoj”, Operativni 
program “Zaštita okoliša”

11. 4. 
2011. 

Modification of the Bilateral 
Project Agreement between the 
Government of the Republic of 
Croatia and European Commission 
concerning the Co-Financing of 
the Major Project “County waste 
management centre KASTIJUN” 
CCI No: 2008HR16IPR001 under 
the Instrument for Pre-accession 
Assistance (IPA) IPA Component III 
- Regional Development Operational 
Programme “Environmental”
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Međunarodni ugovori i akti

ORGANIZACIJA NAZIV UGOVORA / AKTA DATUM NAZIV U IZVORNIKU NA ENGLESKOM

EU – Europska 
unija

Izmjena Dvostranog sporazuma o 
projektu između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije vezano 
uz sufinanciranje velikog projekta: 
“Županijski centar za gospodarenje 
otpadom MARIŠĆINA” CCI 
BR. : 2007HR16IPR001 u okviru 
Instrumenta pretpristupne pomoći 
(IPA) IPA Komponenta III – 
“Regionalni razvoj” Operativni 
program “Zaštita okoliša”

5. 4. 
2011. 

Modification of the Bilateral Project 
Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
European Commission concerning 
the Co-Financing of the Major 
Project “County waste management 
centre MARIŠĆINA” CCI NO: 
2007HR16IPR001 under the 
Instrument for Pre-accession 
Assistance (IPA) IPA Component III 
– Regional Development Operational 
Programme “Environmental”

EU – Europska 
unija

Dodatak br. 1 Sporazumu o 
financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije u vezi 
s Nacionalnim programom u okviru 
programa IPA - komponenta Pomoć u 
tranziciji i jačanje institucija za 2008. 
godinu

26. 5. 
2011. 

Addendum No 1 to the Financing 
Agreement between the Government 
of the Republic of Croatia and the 
European Commission Concerning 
the National programme under 
the IPA-Transition Assistance and 
Institution Building Component for 
the year 2008

EU – Europska 
unija

Sporazum o financiranju između 
Vlade Republike Hrvatske i Europske 
komisije u vezi s Nacionalnim 
programom za Hrvatsku u okviru 
IPA - komponenta Pomoć u tranziciji 
i jačanje institucija za 2011. godinu - 
prvi dio (Centralizirano upravljanje)

19. 5. 
2011. 

Financing Agreement between 
the Government of the Republic 
of Croatia and the European 
Commission Concerning the National 
programme for Croatia under the 
IPA-Transition Assistance and 
Institution Building Component for 
the year 2011 - Part 1 (Centralised 
Management)

EU – Europska 
unija

Odluka br. 1/2011 Vijeća za 
stabilizaciju i pridruživanje između 
EU i Hrvatske od 5/5/2011 kojom 
se mijenja i dopunjuje Protokol 
4. uz Sporazum o stabilizaciji i 
pridruživanju između Europskih 
zajednica i njihovih država članica 
s jedne strane i Republike Hrvatske 
s druge strane, u pogledu definicije 
pojma »proizvodi s podrijetlom« i 
načina upravne suradnje

25. 3. 
2011. 

Decision No 1/2011 of the EU-
Croatia Stabilisation and Association 
Council of 5/5/2011 amending 
Protocol 4 to the Stabilisation and 
Association Agreement between the 
European Communities and their 
Member States, of the one part, and 
the Republic of Croatia, of the other 
part, concerning the definition of the 
concept of “originating products” and 
methods of administrative cooperation

EU – Europska 
unija

Dodatak Sporazumu o financiranju 
između Republike Hrvatske i 
Europske komisije o Programu 
prekogranične suradnje Hrvatska 
- Bosna i Hercegovina u okviru 
komponente Prekogranična suradnja 
programa IPA za 2008. godinu

21. 7. 
2011. 

Addendum to the Financing 
Agreement between the Republic 
of Croatia and the European 
Commission concerning the Cross-
border Programme Croatia - 
Bosnia and Herzegovina under the 
IPA Cross-border Cooperation 
Component for the year 2008
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Međunarodni ugovori i akti

ORGANIZACIJA NAZIV UGOVORA / AKTA DATUM NAZIV U IZVORNIKU NA ENGLESKOM

EU – Europska 
unija

Dodatak Sporazumu o financiranju 
između Republike Hrvatske i 
Europske komisije o Programu 
prekogranične suradnje Hrvatska 
- Crna Gora u okviru komponente 
Prekogranična suradnja programa IPA 
za 2008. godinu

21. 7. 
2011. 

Addendum to the Financing 
Agreement between the Republic 
of Croatia and the European 
Commission concerning the 
Cross-border Programme Croatia 
-Montenegro under the IPA Cross-
border Cooperation Component for 
the year 2008

EU – Europska 
unija

Dodatak Sporazumu o financiranju 
između Republike Hrvatske i 
Europske komisije o Programu 
prekogranične suradnje Hrvatska 
- Srbija u okviru komponente 
Prekogranična suradnja programa IPA 
za 2008. godinu

5. 9. 
2011. 

Addendum to the Financing 
Agreement between the Republic 
of Croatia and the European 
Commission concerning the Cross-
border Programme Croatia - 
Serbia under the IPA Cross-border 
Cooperation Component for the year 
2008

EU – Europska 
unija

Dodatak br. 1. Sporazumu o 
financiranju koji se odnosi na 
Višekorisnički program za nuklearnu 
sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru 
Instrumenta pretpristupne pomoći za 
2008. godinu

6. 9. 
2011. 

Addendum N° 1 to the Financing 
Agreement concerning the Horizontal 
Programme on Nuclear Safety and 
Radiation Protection under the 
Instrument form Pre-accession 
Assistance for 2008

EU – Europska 
unija

Sporazum o provedbi Odluke 
Komisije od 17. lipnja 2011. godine 
o dodjeli bespovratne pomoći iz 
Fonda solidarnosti Europske unije 
za financiranje izvanrednih mjera 
u Republici Hrvatskoj nakon 
katastrofalnih poplava u svibnju/lipnju 
2010. godine

25. 7. 
2011. 

Agreement for the implementation 
of the Commission Decision of 17 
June 2011 awarding a grant from the 
European Union Solidarity Fund to 
finance emergency measures in the 
Republic of Croatia following the 
flooding disaster of May/June 2010

EU – Europska 
unija

Sporazum o financiranju između 
Vlade Republike Hrvatske i Europske 
komisije u vezi s Nacionalnim 
programom za Hrvatsku u sklopu IPA 
- komponenta “Pomoć u tranziciji i 
izgradnji institucija” za 2011. godinu - 
drugi dio (Centralizirano upravljanje)

6. 10. 
2011. 

Financing Agreement between 
the Government of the Republic 
of Croatia and the European 
Commission Concerning the National 
programme for Croatia under the 
IPA-Transition Assistance and 
Institution Building Component for 
the year 2011 - Part 2 (Centralised 
Management)

EU – Europska 
unija

Sporazum o financiranju između 
Vlade Republike Hrvatske i 
Europske komisije o Programu 
prekogranične suradnje Hrvatska 
- Bosna i Hercegovina u okviru 
komponente Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2010. godinu 
(decentralizirano upravljanje)

28. 10. 
2011. 

Financing Agreement between 
the Government of the Republic 
of Croatia and the European 
Commission Concerning the 
Cross-border programme Croatia - 
Bosnia and Herzegovina under the 
IPA-Cross-border Co-operation 
component, for the year 2010 
(Decentralised Management
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Međunarodni ugovori i akti

ORGANIZACIJA NAZIV UGOVORA / AKTA DATUM NAZIV U IZVORNIKU NA ENGLESKOM

EU – Europska 
unija

Sporazum između Europske komisije 
i Vlade Republike Hrvatske kojim 
se  mijenja i dopunjuje Višegodišnji 
sporazum o financiranju 2007. – 2010. 

29. 10. 
2011. 

Agreement between the European 
Commission and the Government of 
the Republic of Croatia amending the 
Multi-annual Financing Agreement 
2007-2010

EU – Europska 
unija

Sporazum o financiranju između 
Vlade Republike Hrvatske i Europske 
komisije o Programu prekogranične 
suradnje Hrvatska - Crna Gora u 
okviru komponente Prekogranična 
suradnja programa IPA, za 2010. 
godinu (decentralizirano upravljanje)

4. 11. 
2011. 

Financing Agreement between 
the Government of the Republic 
of Croatia and the European 
Commission Concerning the 
Cross-border programme Croatia - 
Montenegro under the IPA-Cross-
border Co-operation component, 
for the year 2010 (Decentralised 
Management)

EU – Europska 
unija

Sporazum o provedbi Odluke 
Komisije od 19. kolovoza 2011. 
godine o dodjeli bespovratne pomoći 
iz Fonda solidarnosti Europske 
unije za financiranje izvanrednih 
mjera u Republici Hrvatskoj nakon 
katastrofalnih poplava u rujnu 2010. 
godine

16. 11. 
2011. 

Agreement for the implementation 
of the Commission Decision of 19 
August 2011 awarding a grant from 
the European Union Solidarity Fund 
to finance emergency measures in the 
Republic of Croatia following the 
flooding disaster of September 2010

EU – Europska 
unija

Sporazum o financiranju između 
Vlade Republike Hrvatske i Europske 
komisije o Programu prekogranične 
suradnje Hrvatska - Srbija u okviru 
komponente Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2010. godinu 
(decentralizirano upravljanje)

28. 11. 
2011. 

Financing Agreement between 
the Government of the Republic 
of Croatia and the European 
Commission Concerning the Cross-
border programme Croatia - Serbia 
under the IPA-Cross-border Co-
operation component, for the year 
2010 (Decentralised Management)

EU – Europska 
unija

Dogovor u vezi s primjenom odredaba 
Ugovora između Republike Hrvatske 
i Europske unije o sigurnosnim 
postupcima za razmjenu tajnih 
podataka kako bi se uzelo u obzir 
stupanje na snagu Ugovora iz 
Lisabona o izmjeni Ugovora o 
Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju 
Europske zajednice

8. 12. 
2011. 

Understanding regarding the 
application of the provisions of the 
Agreement between the Republic of 
Croatia and the European Union on 
security procedures for the exchange 
of classified information to take 
into account the entry into force 
the Treaty of Lisbon amending the 
Treaty on European Union and the 
Treaty establishing the European 
Community

EU – Europska 
unija

Memorandum o razumijevanju 
između Republike Hrvatske i 
Europske unije o sudjelovanju 
Republike Hrvatske u Programu 
Europske unije kazneno pravo

15. 12. 
2011. 

Memorandum of Understanding 
between the Republic of Croatia and 
European Union on the participation 
of the Republic of Croatia in the EU 
programme Criminal Justice

EU – Europska 
unija

Memorandum o razumijevanju 
između Republike Hrvatske i 
Europske unije o sudjelovanju 
Republike Hrvatske u Posebnom 
programu građansko pravo

15. 12. 
2011

Memorandum of Understanding 
between the Republic of Croatia and 
European Union on the participation 
of the Republic of Croatia in the 
Specific Programme Civil Justice
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Međunarodni ugovori i akti

ORGANIZACIJA NAZIV UGOVORA / AKTA DATUM NAZIV U IZVORNIKU NA ENGLESKOM

EUROPOL – 
Europski policijski 
ured

Dvostrani sporazum između 
Republike Hrvatske i EUROPOL-a 
za međusobnu povezanost 
kompjuterskih mreža

22. 2. 
2011. 

Bilateral Agreement between the 
Republic of Croatia and Europol 
for Interconnection of Computer 
Networks

IBRD – 
Međunarodna 
banka za obnovu i 
razvoj

Ugovor o zajmu između Republike 
Hrvatske i Međunarodne banke za 
obnovu i razvoj za “Projekt integracije 
u EU Natura 2000”

22. 2. 
2011. 

Loan Agreement (European Union 
Natura 2000 Integration Project) 
between Republic of Croatia and 
International Bank for Reconstruction 
and Development 

IBRD – 
Međunarodna 
banka za obnovu i 
razvoj

Ugovor o zajmu za razvojnu politiku 
gospodarskog oporavka između 
Republike Hrvatske i Međunarodne 
banke za obnovu i razvoj

10. 5. 
2011. 

Loan agreement (Economic Recovery 
Development Policy Loan) between 
Republic of Croatia and International 
Bank for Reconstruction and 
Development

IBRD – 
Međunarodna 
banka za obnovu i 
razvoj

Ugovor o zajmu između Republike 
Hrvatske i Međunarodne banke 
za obnovu i razvoj za Projekt 
implementacije integriranog sustava 
zemljišne administracije

17. 8. 
2011. 

Loan Agreement (Integrated Land 
Administration System Project) 
between Republic of Croatia and 
International Bank for Reconstruction 
and Development

IBRD – 
Međunarodna 
banka za obnovu i 
razvoj

Ugovor o jamstvu između Republike 
Hrvatske i Međunarodne banke 
za obnovu i razvoj za dodatno 
financiranje “Projekta integracije 
trgovine i transporta” u luci Ploče

14. 9. 
2011. 

Guarantee Agreement (Additional 
Financing for Trade and Transport 
Integration Project ) between Republic 
of Croatia and International Bank for 
Reconstruction and Development

INTERPOL Memorandum o suglasnosti o suradnji 
između Ministarstva unutarnjih 
poslova Republike Hrvatske, 
Ravnateljstva policije i Međunarodne 
organizacije kriminalističkih policija 
- INTERPOL tijekom turističke 
sezone 2011. 

24. 5. 
2011. 

Memorandum of Understanding on 
the cooperation between the Ministry 
of the Interior of the Republic of 
Croatia, General Police Directorate 
and the International Criminal Police 
Organization - INTERPOL during 
the tourist season 2011

UN – Ujedinjeni 
narodi

Memorandum o suglasnosti između 
Ujedinjenih naroda i Vlade Republike 
Hrvatske u svezi s doprinosom 
sredstvima misije Ujedinjenih naroda 
u Srednjoafričkoj Republici i Čadu 
(MINURCAT)

16. 2. 
2011. 

Memorandum of Understanding 
between the United Nations and the 
Government of Croatia contributing 
resources to the United Nations 
Mission in Central African Republic 
and Chad (MINURCAT)

UNDP – Program 
Ujedinjenih 
naroda za razvoj

Memorandum o suglasnosti o 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju između Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske i 
Programa Ujedinjenih naroda za 
razvoj

3. 6. 
2011. 

Memorandum of Understanding 
on Agriculture, Fisheries and Rural 
Development between the Ministry 
of Agriculture, Fisheries and Rural 
Development of the Republic of 
Croatia and the United Nations 
Development Programme

UNWTO – 
Svjetska turistička 
organizacija

Memorandum o suglasnosti između 
Vlade Republike Hrvatske, preko 
Ministarstva turizma i Svjetske 
turističke organizacije

15. 2. 
2011. 

Memorandum of Understanding 
between the Government of the 
Republic of Croatia, through its 
Ministry of Tourism and the World 
Tourism Organization
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Međunarodni ugovori i akti

ORGANIZACIJA NAZIV UGOVORA / AKTA DATUM NAZIV U IZVORNIKU NA ENGLESKOM

WHO – Svjetska 
zdravstvena 
organizacija

Dvogodišnji ugovor o suradnji 
između Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi Republike Hrvatske i 
Regionalnog ureda za Europu Svjetske 
zdravstvene organizacije 2012. /2013. 

14. 9. 
2011. 

Biennial Collaborative Agreement 
between the Ministry of Health and 
Social Welfare of Republic of Croatia 
and the Regional Office for Europe 
of the World Health Organization 
2012/2013
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