DUBROVNIK FORUM 2018

„JAČANJE OTPORNOSTI
MEDITERAN, EUROPA I ZAPADNI BALKAN “
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PRAKTIČNE INFORMACIJE

Dubrovnik Forum je politička konferencija koja se održava u Dubrovniku i
koja okuplja predsjednike vlada, ministre i druge političke osobe, kako bi
raspravljali o aktualnim globalnim političkim pitanjima.

PROGRAM
Službeni program počinje u petak, 31. kolovoza 2018. u 20:00 sati sa
zajedničkom fotografijom, nakon čega slijedi gala večera. Dubrovnik Forum
završava u subotu, 1. rujna 2018., nakon svečanog ručka.

DOLASCI I ODLASCI
Tehnički doček organiziran je u Zračnoj luci Dubrovnik za izaslanstva na
čijem čelu je šef na razini predsjednika Vlade ili ministra vanjskih poslova.
Posebni letovi:
Za dolaske posebnim letom potrebno je zatražiti dozvolu.
Obrazac se nalazi na:
http://www.mvep.hr/en/consular-information/foreign-state-aircraft/
Veleposlanstva stranih država su dužna zatražiti dozvolu najmanje 5 dana
prije dolaska izaslanstva putem Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Republike Hrvatske, te o tome izvijestiti časnika za vezu koji im je dodijeljen.
Službene kolone vozila dočekat će šefove izaslanstava ispred zrakoplova te
ih u odlasku dopratiti do zrakoplova.
Automobil:
Za izaslanstva na čijem je čelu šef na razini predsjednika Vlade ili ministra
vanjskih poslova organizirat će se doček na graničnom prijelazu te će im biti
dodijeljena policijska pratnja. Vrijeme dolaska na granični prijelaz treba biti
navedeno u prijavnom obrascu.
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TRANSFERI
Policijska pratnja dodijelit će se izaslanstvima na čijem čelu je šef na razini
predsjednika Vlade ili ministra vanjskih poslova.
Shuttle transferi bit će organizirani između Zračne luke i hotela. Informacije
o vremenima polaska mogu se dobiti na informacijskom pultu Zračne luke
Dubrovnik kod izlaznih vrata i na Informacijskom pultu hotela Dubrovnik
Palace. Shuttle bus kreće iz hotela Dubrovnik Palace prema Zračnoj luci
Dubrovnik najmanje dva sata prije polaska zrakoplova.
Molimo veleposlanstva stranih država da prilikom transfera uključe svoja
vozila u kolone izaslanstava svojih zemalja.

VIZE
Informacije o viznom režimu se nalaze na sljedećoj web stranici:
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirementsoverview/. U padajućem izborniku na dnu stranice postoji posebna
informacija za svaku zemlju. Članovi službenih izaslanstava i prateći članovi,
kao i novinari koji dolaze iz zemalja koje trebaju vizu za ulazak u Republiku
Hrvatsku, trebali bi kontaktirati Veleposlanstvo Republike Hrvatske u svojoj
zemlji.
Ukoliko trebate vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku, molimo da zahtjev za
vizu podnesete što prije.

ČASNICI ZA VEZU
Izaslanstvima na čijem čelu je šef na razini predsjednika Vlade ili ministra
vanjskih poslova, bit će dodijeljeni časnici za vezu za cijelo vrijeme trajanja
službenog programa Foruma. Ostalim sudionicima će biti dodijeljena
kontakt osoba. Opće informacije su dostupne na informacijskom pultu
hotela Dubrovnik Palace.
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SMJEŠTAJ
Tajništvo Dubrovnik Foruma rezervirat će sobe prema podacima iz prijavnog
obrasca.
S obzirom na veliku potražnju za smještajne kapacitete, preporuča se što
prije potvrditi sudjelovanje te obaviti prijavu.

MJESTO ODRŽAVANJA FORUMA I FORMAT IZASLANSTAVA
Mjesto održavanja Dubrovnik Foruma je hotel Dubrovnik Palace. Tijekom
trajanja Foruma u hotelu Dubrovnik Palace bit će organizirane posebne
prostorije za bilateralne sastanke. Ulaz u konferencijski prostor bit će moguć
jedino uz službenu akreditaciju. NAPOMENA: sudjelovanje i prijava je
moguća jedino po dobivenom službenom pozivu.
Format konferencije za izaslanstva na čijem čelu je šef na razini
predsjednika Vlade ili ministra vanjskih poslova je 1+3. Format konferencije
za ostala izaslanstva je 1+1. Ostali sudionici, koji sudjeluju kao posebni
uzvanici ili eksperti sudjeluju u formatu 1.

PREVOĐENJE
Radni jezik konferencije je engleski. Službeno prevođenje bit će organizirano
za engleski i hrvatski jezik.
Oprema za prevođenje za ostale jezike bit će dostupna na zahtjev za
prevoditelje koje izaslanstva sama osiguraju. Molimo da o takvoj potrebi
veleposlanstva stranih država izvijeste Tajništvo Foruma.
Izaslanstva trebaju sama osigurati prevoditelje za bilateralne sastanke.
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PRIJAVA
Prijavni obrazac je dio ovih praktičnih informacija. Ispunjene obrasce treba
poslati na sljedeću e-mail adresu:
dbvconference@mvep.hr najkasnije do 10. kolovoza 2018. godine.

AKREDITACIJE
Časnici za vezu podijelit će akreditacije izaslanstvima na čijem je čelu šef na
razini predsjednika Vlade ili ministra vanjskih poslova.
Prijavljeni sudionici, koji nemaju časnika za vezu, mogu preuzeti svoje
akreditacije na informacijskom pultu Dubrovnik Foruma.

PRESS
Press centar sa svom potrebnom opremom bit će smješten u blizini
konferencijske dvorane.
Predstavnici medija trebaju popuniti i dostaviti prijavni obrazac za medije,
koji se može preuzeti s web stranice Ministarstva vanjskih i europskih
poslova. Obrasce treba dostaviti najkasnije do 23. kolovoza 2018. godine
Službi za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Služba za odnose s javnošću
Tel: + 385 1 4597 704
Fax: +385 1 4569 973
E-mail: glasnogovornik@mvep.hr

LIJEČNIČKA USLUGA
Usluga liječnika bit će dostupna tijekom trajanja službenog programa
Dubrovnik Foruma. Izaslanstva trebaju napomenuti ukoliko imaju bilo kakve
zdravstvene zahtjeve za članove svojih izaslanstava.
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PRIJAVNI OBRAZAC
PREDSJEDNIK VLADE
MINISTAR VANJSKIH POSLOVA
ROK ZA PRIJAVU JE 10. kolovoza 2018.

Država

OSOBNI PODATCI ŠEFA IZASLANSTVA:
IME I PREZIME, RANG:

Krvna grupa:

Posebni zdravstveni zahtjevi:

Prehrambene restrikcije:

DJELATNICI OSIGURANJA

Ime i prezime

Datum i mjesto
rođenja

Putovnica (tip i
broj)

1.
Tip naoružanja, serijski broj, broj streljiva i kalibar

2.
Tip naoružanja, serijski broj, broj streljiva i kalibar

3.
Tip naoružanja, serijski broj, broj streljiva i kalibar

RADIO OPREMA I FREKVENCIJA
(ukoliko ima)
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DOLAZAK

Datum:
Vrijeme:
(Granični prijelaz u slučaju dolaska vozilom):

ODLAZAK

Datum:
Vrijeme:
(Granični prijelaz u slučaju odlaska vozilom):

PRIJEVOZNO SREDSTVO DO I
OD REPUBLIKE HRVATSKE

Tip i oznaka zrakoplova / Broj leta komercijalne linije

Da li zrakoplov ostaje u Zračnoj luci do odlaska:
DA

NE

Ako NE Vrijeme odlaska:

Vrijeme povratka:

Tip i registarske oznake vozila (ukoliko dolazi vozilom)

Ostale napomene:

KONTAKT OSOBA U
VELEPOSLANSTVU

Ime i prezime:

Položaj:

Telefon:

E-mail:

ZAHTJEV ZA BILATERALNI
SASTANAK

ČLANOVI IZASLANSTVA
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(ukoliko neki član izaslanstva
dolazi u zasebno vrijeme
molimo da naznačite)

PRIJAVNI OBRAZAC
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EKSPERTI
ROK ZA PRIJAVU JE 10. kolovoza 2018.

DRŽAVA / INSTITUCIJA

IME i PREZIME, POZICIJA

DOLAZAK

Datum:
Vrijeme:

ODLAZAK

Datum:
Vrijeme:

PRIJEVOZNO SREDSTVO DO I OD
REPUBLIKE HRVATSKE

Broj leta - dolazak:

Broj leta - odlazak:

Tip i registarska oznaka vozila (ukoliko dolazi vozilom)

KONTAKT OSOBA U
VELEPOSLANSTVU (ako postoji)

Ime i prezime:

Položaj:

Telefon:

E-mail:
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