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1. PREDGOVOR 

Godišnji plan rada Ministarstva vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: 

Ministarstva) konkretizacija je i operacionalizacija Provedbenog programa Ministarstva 

za razdoblje 2021.-2024.  godine. Činjenica da se navedeni Provedbeni program  izvodi 

iz Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024. jamči i integriranost 

godišnjeg plana rada hrvatske diplomatske i konzularne službe u ukupne nacionalne, 

razvojne, vanjskopolitičke, sigurnosne i druge prioritete te ciljeve Vlade Republike 

Hrvatske.  

Živimo i djelujemo u svijetu vrlo izražene međupovezanosti država i drugih aktera 

međunarodnih odnosa: od susjedstva do drugih regija i kontinenata, od političkih i 

gospodarskih do sigurnosnih i obrambenih organizacija, od trgovinske do suradnje u 

sferi modernih znanja i tehnologija, od dijeljenja zajedničkih humanih i demokratskih 

vrijednosti do borbe na širem planu za te vrijednosti. Te vrijednosti uključuju slobodu i 

dostojanstvo ljudi i skupina, naroda i država. U takvomu svijetu važno je jačati 

međunarodni položaj, promicati prepoznatljivost i štititi legitimne interese Republike 

Hrvatske te se brinuti o zaštiti hrvatskih državljana.  

Hrvatska vanjska politika ima za glavne ciljeve poštivanje i očuvanje mira, stabilnosti, 

sigurnosti i međunarodnog poretka temeljenog na međunarodnom pravu. To 

podrazumijeva nastavak njegovanja i produbljivanja bilateralnih odnosa, kako sa 

susjednim državama i svim europskim partnerima, tako i s državama s drugih 

kontinenata, kao i aktivno djelovanje u svjetskim i regionalnim multilateralnim 

forumima i organizacijama. Pritom nastavljamo predano raditi na promicanju i 

ispunjavanju svih ciljeva održivog razvoja i poticanju suradnje s međunarodnim 

partnerima u oslovljavanju globalnih izazova i ugroza, od sigurnosnih do humanitarnih, 

zdravstvenih te klimatskih, uključujući provedbu Pariškog klimatskog sporazuma.  

Republika Hrvatska aktivno nastavlja jačati Europski projekt, time jačajući opći 

napredak naše domovine. Pred nama su skori ulasci u područje Schengena i 

europodručje, a nastavljamo predano raditi i na ispunjenju uvjeta za ulazak u 

Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). I u ovoj godini davat ćemo i 

svoj doprinos promišljanjima, raspravama i odlukama o budućnosti  Europe, uključivo 

i u sklopu Konferencije o budućnosti Europe. 

I u europskoj i u euroatlantskoj dimenziji radit ćemo na jačanju sustava sigurnosti, 

zajedničke obrane i koordiniranog odgovora na sigurnosne izazove. Prije svega jačat 

ćemo i dalje srednjoeuropsku i mediteransku dimenziju Hrvatske, osobito nakon 

pridruživanja skupine MED-9, koju čine mediteranske države članice EU, svjesni kako 

nam te dvije dimenzije, koje se spajaju na našem ozemlju, daju posebnu geopolitičku 

važnost, posebice prometnu i energetsku.  

Aktivno ćemo doprinositi i međunarodnim nastojanjima, osobito putem EU-a, UN-a i 

drugih organizacija, za rješavanjem ili ublažavanjem akutnih, srednjoročnih i 

dugoročnih problema i kriza. Osobito će se diplomatski djelovati i na područjima zelene 
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tranzicije, IV. industrijske (digitalne) revolucije, jačanja međunarodnog prava i 

multilateralizma te borbe protiv pandemija, nezakonitih migracija, organiziranog 

kriminala, nasilja, isključivosti, diskriminacije i drugih nepovoljnih pojava i trendova.  

S posebnom pozornošću pratit ćemo zbivanja u susjedstvu, u jugoistočnoj i istočnoj 

Europi, gdje postoje točke izraženih političkih, sigurnosnih i drugih rizika, i diplomatski 

se angažirati u skladu s međunarodnim pravom i dobrim običajima. To se posebice 

odnosi na područja nama najbliže i za nas najvažnije države tog područja, a to je Bosna 

i Hercegovina, u kojoj se hrvatski narod bori za očuvanje svoje povijesno stečene 

konstitutivnosti i za ostvarivanje ustavnog i demokratskog prava na legitimno političko 

predstavljanje.  

Na širem planu, nastavit ćemo aktivnosti i suradnju sa hrvatskim manjinama i ljudima 

hrvatskog podrijetla u drugim zemljama diljem svijeta. U njegovanju odnosa i 

povezivanju s iseljeništvom jačat će se dimenzija olakšanog stjecanja hrvatskog 

državljanstva, u kombinaciji s privlačenjem ljudi hrvatskih korijena u domovinu, pa i uz 

potporu niza poticajnih mjera o subvencioniranju povratka i pokretanja malih biznisa 

koje je krajem prošle godine donijela Vlada Republike Hrvatske.  

Jačat ćemo ulogu gospodarske diplomacije te promicati hrvatsku kulturu, te turističke i 

druge gospodarske kapacitete naše države , u skladu s razvojnim ciljevima Republike 

Hrvatske do 2030., a naša konzularna služba nastavit će davati svoj nezamjenjiv 

doprinos u ostvarivanju prava hrvatskih državljana u inozemstvu a te im isto tako pružati 

sve zakonom propisane usluge.  

Tijekom godine obilježit ćemo svečano, nizom manifestacija i kulturnih događanja  30. 

obljetnicu priznanja državne samostalnosti Hrvatske od tadašnje Europske zajednice, 

15. siječnja 1992. Podsjetit ćemo se i na međunarodnoj pozornici obilježiti i 30. 

obljetnicu primanja Hrvatske u Ujedinjene narode te obljetnice diplomatskih priznanja 

i uspostave diplomatskih odnosa s brojnim zemljama.  

Uspješno obavljanje spomenutih i drugih diplomatskih i konzularnih zadaća te upravnih 

poslova i razvoja službe usko je povezano s radom ostalih resora Vlade i s drugim 

subjektima hrvatskog društva, kao i s našom kadrovskom i materijalnom 

osposobljenošću. Moramo učiniti više nego dosad na pomlađivanju službe vanjskih 

poslova, uz očuvanje njene visoke profesionalne kvalitete i institucionalnog iskustva, u 

okolnostima postupnog umirovljenja prvih generacija naših zaposlenika.  

Velik izazov svakako nam je otklanjanje posljedica potresa, što će zahtijevati dugotrajnu 

obnovu i rekonstrukciju matične zgrade na Zrinjevcu, a zbog čega će doći do 

privremenog raspoređivanja djelatnika na druge, privremene lokacije. Vjerujem da će 

naša služba unatoč tomu moći uspješno obavljati aktivnosti navedene u ovom planu za 

2022. godinu. 

dr. sc. Gordan Grlić Radman   

ministar vanjskih i europskih poslova 
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2. UVOD 

 

2.1 Djelokrug 

Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Ministarstvo vanjskih 

i europskih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: predstavljanje 

Republike Hrvatske u drugim državama, međunarodnim organizacijama i na 

međunarodnim konferencijama; razvijanje i unapređivanje odnosa Republike Hrvatske 

s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog 

prava i međunarodnih odnosa; suradnju s međunarodnim organizacijama i drugim 

oblicima multilateralne suradnje država; aktivno sudjelovanje u jačanju međunarodne 

sigurnosti i suradnje, sudjelovanje, zajedno s nadležnim ministarstvima i tijelima 

državne uprave, u međunarodnim gospodarskim odnosima i multilateralnim 

gospodarskim strukturama; politiku i provedbu međunarodne humanitarne pomoći; 

politiku i provedbu međunarodne razvojne pomoći i suradnje te sudjelovanje hrvatskih 

tvrtki u međunarodnim razvojnim projektima; zaštitu prava i interesa Republike 

Hrvatske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskih državljana koji 

žive ili borave u inozemstvu te promicanje njihovih veza s domovinom; osobitu skrb i 

zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; uspostavljanje, održavanje i 

promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama, kao i s njihovim udrugama u 

njihovim državama; suradnju i pregovore s predstavnicima drugih država, 

međunarodnih organizacija i ostalih subjekata međunarodnog prava i međunarodnih 

odnosa, kao i sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja svog 

djelokruga; poticanje i pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, 

gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; održavanje i razvijanje 

veza s misijama stranih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, 

diplomatskim misijama i konzularnim uredima stranih država, kao i ostvarenje prava 

stranih diplomata vezano za njihovu diplomatsku zaštitu i privilegije; praćenje i 

sudjelovanje u raspravama o općim i posebnim pitanjima međunarodnoga prava; 

pružanje informacija ustanovama i tijelima stranih država i međunarodnih organizacija 

te stranoj javnosti o stanju u zemlji odnosno o drugim pitanjima od značenja za 

Republiku Hrvatsku. 

Ministarstvo obavlja i koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje 

Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u području zajedničke vanjske i 

sigurnosne politike. 

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju 

tijela državne uprave u pripremi stajališta na osnovi kojih tijela državne vlasti djeluju u 

institucijama i tijelima Europske unije te na suradnju s Hrvatskim saborom u tom 

postupku; koordinaciju sudjelovanja tijela državne uprave u postupku usuglašavanja i 

usvajanja pravnih propisa i odluka u institucijama i tijelima Europske unije; upravljanje 

informatičkim sustavom evidentiranja, klasificiranja i objavljivanja dokumenata 
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institucija Europske unije te dokumenata razmijenjenih između tijela državne uprave i 

institucija Europske unije. 

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju tijela 

državne uprave i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u poslovima iz 

njihova djelokruga koji su povezani s Europskom unijom; koordinira usklađivanje 

pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i sudjelovanje 

u postupcima zbog povrede prava Europske unije; obavlja poslove zastupanja Republike 

Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom; pruža informacije 

o Europskoj uniji; zajedno s drugim tijelima državne uprave provodi programe obuke i 

usavršavanja o Europskoj uniji; pruža analitičku podršku procesu integriranja u 

Europsku uniju; koordinira prevođenje pravne stečevine Europske unije na hrvatski 

jezik te relevantnoga hrvatskoga zakonodavstva na jedan od službenih jezika Europske 

unije, nadzire uporabu hrvatskog jezika u institucijama Europske unije, izdaje službene 

verzije prijevoda propisa i vodi odgovarajuće baze podataka prijevoda. 

Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim institucijama i tijelima državne uprave, 

koordinira pripremu stajališta za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u radu 

NATO-a i njegovih tijela te predstavlja Republiku Hrvatsku u tijelima NATO-a u skladu 

sa svojim nadležnostima. 

Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima i tijelima državne uprave, 

sudjeluje u promicanju gospodarskih interesa Republike Hrvatske u inozemstvu te u 

kreiranju prekograničnih, međuregionalnih i transnacionalnih projekata suradnje. 

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na trgovinsku politiku, 

posebice na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima Europske unije u 

procesu usvajanja zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera u području trgovine 

robom i uslugama; usklađivanje aktivnosti u vezi s članstvom Republike Hrvatske u 

Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim 

pregovorima u okviru ove organizacije; provođenje mjera trgovinske politike; vođenje 

pregovora o ugovorima o poticanju i zaštiti ulaganja i bilateralnih sporazuma o 

gospodarskoj suradnji. 

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom 

u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih 

društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu 

trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane 

nadležnosti ovoga Ministarstva. 

Zakonom o vanjskim poslovima uređuje se način rada i djelovanja Ministarstva vanjskih 

i europskih poslova na području vanjske politike i međunarodnih odnosa te se definira 

ustroj i način rada Ministarstva te diplomatsko-konzularnih predstavništava. 
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2.2. Vizija 

Izgradnja moderne, učinkovite i fleksibilne službe vanjskih poslova, prilagođene 

izazovima doba u kojem djeluje i sposobne kreirati i provoditi samosvjesnu vanjsku 

politiku usmjerenu na razvijanje savezništava, partnerstava i suradnje sa svim državama, 

a osobito u okviru Europske unije i NATO-a, s ciljem ostvarenja i zaštite nacionalnih 

interesa u skladu s temeljnim vrednotama Ustava Republike Hrvatske.  

 

2.3. Misija 

Misija Ministarstva vanjskih i europskih poslova je promicati interese Republike 

Hrvatske; jačati stabilnost u neposrednom okruženju; promicati i štititi interese i 

sigurnost hrvatskih državljana i pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske 

te služiti interesima hrvatskog gospodarstva u inozemstvu; ojačati srednjeeuropsku i 

mediteransku dimenziju hrvatske vanjske politike; očuvati i ojačati mehanizme 

stabilnosti i kohezije unutar Europske unije; razvijati bilateralnu i multilateralnu 

suradnju s drugim državama u svijetu.  

 

2.4. Kontekst 

Obveza izrade Godišnjeg plana rada u svim tijelima državne uprave propisana je 

odredbom članka 24. Uredbe o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne 

uprave (NN 70/19).  

Godišnji plan rada je plansko-upravljački provedbeni akt s definiranim aktivnostima po 

ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova koje se planiraju 

provesti tijekom 2022. godine s ciljem realizacije mjera sadržanih u Provedbenom 

programu Ministarstva vanjskih i europskih poslova za razdoblje 2021. – 2024. godine.  

Realizacija definiranih aktivnosti unutar Godišnjeg plana za 2022. godinu pridonijet će 

praćenju rezultata i ocijeni djelotvornosti za ostvarenje mjera definiranih Provedbenim 

programom kojim se opisuje način na koji će se provesti prioriteti iz Programa Vlade 

Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2024. godine. 
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3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
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4. PLANIRANE MJERE I AKTIVNOSTI PO USTROJSTVENIM 

JEDINICAMA 

https://mvep.gov.hr/ministarstvo/planovi/9624  

https://mvep.gov.hr/ministarstvo/planovi/9624

