
1. PREDGOVOR ČELNIKA TIJELA za 2018. godinu  

Dinamično i nepredvidljivo geopolitičko okruženje iziskuje 
pravovremeno i učinkovito djelovanje dionika hrvatske vanjske 
politike. U tom kontekstu i sukladno programu Vlade Republike 
Hrvatske, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavit će 
u 2018. godini s provedbom vanjskopolitičkih prioriteta u funkciji 
ostvarivanja nacionalnih interesa. 

Republika Hrvatska je 2017. godine obilježila 25 godina 
međunarodnog priznanja, te 25 godina članstva u Ujedinjenim 
narodima. Također je uspješno završeno predsjedanje 
Procesom suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP). U 2018. 
godini obilježit ćemo 5 godina članstva u Europskoj uniji, te nas 
očekuju dva hrvatska predsjedanja: Srednjoeuropskom 
inicijativom (SEI) i Odborom ministara Vijeća Europe. 

Početkom 2018. godine Hrvatska preuzima predsjedanje 
Srednjoeuropskom inicijativom (SEI), organizacijom koja 
okuplja osamnaest država članica u raznim etapama integracije 
i suradnje. Tijekom hrvatskog predsjedanja poseban naglasak 
bit će i na jačanju gospodarske suradnje, na pitanju migracija, 
suradnji u području kulture te jačanju odnosa s drugim 
regionalnim i međunarodnim organizacijama. 

Od konca svibnja do studenoga 2018. godine Hrvatska će prvi 
put predsjedati Odborom ministara Vijeća Europe. Središnje 
teme bit će borba protiv korupcije i pitanja decentralizacije, te 
zaštita manjina i promicanje kulture.  

Prošle godine uspješno smo organizirali Konferenciju 
veleposlanika i generalnih konzula uz sudjelovanje najviših 
državnih dužnosnika, te time uveli praksu redovitog godišnjeg 
sastajanja glavnih dionika hrvatske vanjske politike. Tako će se 
i 2018. godine ovakva Konferencija održati krajem kolovoza.  

Europska unija bit će i dalje jedno od prioritetnih polja našeg 
djelovanja - Hrvatska radi na zajedničkom osnaženju europske 
ideje i europskih politika u izazovnom razdoblju za EU, te time 



pridonosi jačanju vlastite sigurnosti i ostvarenju vanjskopolitičkih 
ciljeva. U 2018. godini nastavit ćemo intenzivno raditi na 
ostvarenju dva cilja koji će zaokružiti naš europski put. To su 
pristupanje schengenskom prostoru i uvođenje eura kao 
službene valute. Ovdje treba dodati i pripreme za članstvo u 
OECD-u.  

Hrvatska će u prvoj polovici 2020. prvi put predsjedati Vijećem 
Europske unije. Ovu godinu stoga obilježit će i intenzivne 
pripreme za predsjedanje koje će obuhvatiti pripreme prioriteta 
u okviru programa Trija s Rumunjskom i Finskom, te 
organizacijsko-logističke pripreme. Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova će biti središnje tijelo zaduženo za 
koordinaciju priprema i organizacije događaja u Hrvatskoj.  

Radi učinkovite pripreme predsjedanja Vijećem Europske unije 
tijekom 2018. godine bit će potrebno prilagoditi postojeći 
institucionalni i zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj, 
započeti program osposobljavanja službenika za predsjedanje, 
alocirati  potrebna financijska sredstava te početi raspisivati 
javne nabave za usluge potrebne za realizaciju predsjedanja. 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo kulture 
provest će natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta 
predsjedanja, a pripremat će se i program kulturnih događanja 
za vrijeme predsjedanja. 

Jedan od glavnih prioriteta naše vanjske politike i dalje će biti 
jugoistok Europe. Nastavit ćemo rad na unapređenju suradnje s 
državama jugoistočne Europe, te podupirati njihovo 
približavanje Europskoj uniji i NATO-u uz ispunjavanje svih 
kriterija. Nastavit ćemo raditi na rješavanju otvorenih pitanja u 
duhu dobrosusjedstva. Poseban fokus bit će na Bosni i 
Hercegovini, na djelovanju s ciljem osiguranja političke 
jednakopravnosti konstitutivnih naroda te europske i 
euroatlantske integracije BiH. 

Iako je primarna usredotočenost na europski kontinent, 
transatlantska suradnja sa SAD-om i Kanadom, ima vrlo važno 
mjesto. Također nastavljamo intenzivirati suradnju, posebno u 



području gospodarstva, s državama Euroazije, Afrike, Južne 
Amerike i Australijom, pratimo aktualne gospodarske i 
trgovinske tijekove i smatramo vrijednom suradnju na temelju 
trgovinskih sporazuma, zona slobodne trgovine, te u okviru 
raznih regionalnih inicijativa ili makroregija, posebice jadranske i 
podunavske.  

Hrvatska će u okviru trogodišnjeg članstva u Vijeću za ljudska 
prava UN-a i dalje biti aktivna u području jačanja, promicanja i 
zaštite ljudskih prava na globalnoj razini. Osnaženju našeg 
prinosa jačanju međunarodne razvojne pomoći svakako će 
pridonijeti nedavno usvojena Nacionalna strategija razvojne 
suradnje za razdoblje 2017. – 2021.  

Nastavit ćemo politički dijalog s ključnim članicama NATO-a 
radi ostvarivanja što kvalitetnije suradnje i koordinacije u okviru 
NATO-om, uz naglasak na daljnje jačanje suradnje EU i NATO-
a, kao i osiguranje kompatibilnosti, sinergije i učinkovitosti 
zajedničkog djelovanja 

U promjenjivom vanjskopolitičkom okružju nastavit ćemo 
prepoznavati procese koji su bitni u razvijanju bilateralnih 
odnosa, kao i za djelovanje u okviru multilateralnih organizacija. 
Hrvatska nastavlja biti aktivna i prepoznatljiva kao europska, 
srednjoeuropska i sredozemna država, jačajući svoje djelovanje 
kao pouzdan i angažirani međunarodni partner. 


