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U 2018. godini Republika Hrvatska je obilježila pet 
godina članstva u Europskoj uniji, jasnije smo se 
pozicionirali unutar Unije, te jače povezujemo hrvatske 
nacionalne interese s europskima, a sve s ciljem daljnjeg 
razvitka i napretka Hrvatske, ali ujedno i jačanja 
Europske unije.  
 
Tijekom 2018. godine predsjedali smo Odborom 
ministara Vijeća Europe i Srednjoeuropskom inicijativom. 
Provedbom programa i prioriteta predsjedanja, Hrvatska 
je dala vrijedan doprinos aktivnostima tih dviju europskih 
organizacija. Osim niza korisnih iskustava što smo ih 
pritom stekli, ta dva izrazito važna predsjedanja 
omogućit će da se u 2019. godini još aktivnije profiliramo 
na međunarodnom planu. 
 
U prvoj polovini 2019. bit ćemo domaćini sastanka Kine i 
16 država srednje i istočne Europe. Jačanje suradnje s 
Kinom i Azijom, te sve više i s Afrikom, Latinskom 
Amerikom te Australijom smatramo vrlo važnim. Nastavit 
ćemo i s aktivnim angažmanom u svim multilateralnim 
organizacijama, posebice u okviru Vijeća za ljudska 
prava UN-a, kojega smo članica do kraja godine 2019.  
 
U travnju 2019. obilježit ćemo 10 godina članstva u 
NATO-u. Ostvarenjem tog strateškog cilja te 
aktivnostima unutar europsko-transatlantskog saveza 
osnažili smo naš međunarodni položaj na sigurnosnoj, 
političkoj, gospodarskoj i geopolitičkoj razini. Hrvatska će 
nastaviti aktivno i konstruktivno pridonositi definiranju i 



jačanju politika i mjera u kontekstu globalnih sigurnosnih 
izazova.  
 
Ministarstvo će kao glavni koordinator nastaviti s 
pripremama za predsjedanje Republike Hrvatske 
Vijećem Europske unije od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 
Pripreme za predsjedanje obuhvaćaju zahtjevne 
logističke, kadrovske i sadržajne aspekte. Već od 1. 
siječnja 2019. počinje rad u Triu s Rumunjskom i 
Finskom. Krajem 2018. godine usuglašen je Program 
Tria, a tijekom 2019- godine je potrebno izraditi 
nacionalni program predsjedanja. Europska unija 
suočava se s niz izazova u definiranju budućnosti, koji 
će biti aktualni i tijekom hrvatskog predsjedanja. 
Predsjedanje će tako biti prilika za našu dodatnu 
vanjskopolitičku afirmaciju, no isto tako i kulturnu i 
gospodarsku promociju. 
 
Pred nama stoje i tri konkretne zadaće: obavljanje 
preostalih radnji za ulazak u Schengensko područje, 
ostvarivanje pretpostavki za ulazak u eurozonu, te 
pripreme za članstvo u OECD-u.  
 
U suradnji s drugim nadležnim ministarstvima i tijelima 
državne uprave, Ministarstvo nastavlja promicati 
gospodarskih interesa Republike Hrvatske u inozemstvu 
te u kreiranju prekograničnih, međuregionalnih i 
transnacionalnih projekata suradnje. 
 
U nadolazećem razdoblju i dalje ćemo promicati 
stabilnost u neposrednom okruženju (s posebnim 
naglaskom na jugoistočnu Europu, prije svega na Bosnu 
i Hercegovinu i djelovanje s ciljem ostvarivanja 



jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH) u kontekstu 
širenja EU-a i NATO-a, jačanja sigurnosti i suočavanja s 
izazovima migracija; štititi interese hrvatskih državljana i 
pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske; 
jačati srednjoeuropsku i mediteransku dimenziju 
hrvatske vanjske politike; te sukladno hrvatskim 
interesima razvijati bilateralnu i multilateralnu suradnju s 
drugim državama u svijetu, uz rad na rješavanju 
otvorenih pitanja.  
 
Kako bi što učinkovitije mogli ispuniti složene ciljeve i 
zadaće, Ministarstvo će također kontinuirano raditi i na 
razvoju cjelokupne službe vanjskih poslova, kadrovskom 
osposobljavanju, te širenju i jačanju diplomatskih i 
konzularnih predstavništava.  
 
 
 


