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MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
UPRAVA ZA EUROPU
Sektor za europske države
A

B

C

D

E

F

1.

Unapređivanje odnosa s
državama članicama EU; EGP i
ostalim europskim državama.
Izrada potrebnih podsjetnika,
informacija, prioritetnih tema
za razgovore na najvišim
političkim razinama te pisanje
bilješki i ostalih izvješća.
Sudjelovanje u radu
bilateralnih povjerenstava,
priprema sadržaja
međudržavnih odbora,
davanje političkih mišljenja na
pitanja iz nadležnosti drugih
službi i resora.

Njemačka - intenziviranje bilateralnog dijaloga nakon potvrde nove Vlade
DE, priprema susreta na svim razinama, priprema 4. Münchenske
sigurnosne konferencije. Priprema sjednice Stalne hrvatsko-bavarske
komisije.

broj bilateralnih sastanaka

Služba za srednju,
istočnu i južnu Europu

kontinuirano i prema
dogovorenim
terminima

P, A

Služba za zapadnu i
sjevernu Europu

kontinuirano i prema
dogovorenim
terminima

P, A

Priprema bilateralnih
sastanaka pRH, pHS, pVRH,
ppVRH i mvep, te ostalih
članova Vlade, odbora i
zastupnika HS, dt, pmvep i gt.

Bugarska – intenziviranje prijenosa iskustava EU-Press, priprema susreta
na razini pRH, pVRH, mvpRH, moRH, priprema posjeta Parlamentarne
skupine prijateljstva RH-BG Sofiji

Služba za srednju,
istočnu i južnu Europu

kontinuirano i prema
dogovorenim
terminima

P, A

2.

3.

4.

Koordiniranje dkp, nadležnih
službi MVEP-a te ostalih
nadležnih tijela i institucija po
pojedinim pitanjima radi
predlaganja stajališta u
odnosima RH s nadležnim
državama.
Praćenje i predlaganje
unapređenja odnosa sa
strateški važnim članicama
EU.

Francuska -potpisivanje i provedba Akcijskog plana Hrvatsko-francuskog
strateškog partnerstva 2018.-2020.; intenziviranje susreta na visokoj razini
(planiran predsjednički posjet te susreti na razini ministra za
vanjske/europske poslove)
UK -jačanje suradnje u okviru sigurnosti, gospodarstva i zaštite hrvatskih
državljana te politike proširenja; intenziviranje susreta (Investicijski
summit zapadnog Balkana u veljači, Western Balkans Summit u srpnju)
Poljska – intenziviranje bilateralnog dijaloga nakon rekonstrukcije Vlade
PL, priprema susreta na razini pVRH, mvp, pmvp, priprema Foruma
Hrvatske zajednice županija i Poljskog saveza vojvodstava

Češka – intenziviranje bilateralnog dijaloga nakon izbora nove Vlade CZ,
dalji razvoj političkog dijaloga u formatu V4+, priprema uzvratnog posjeta
na razini pRH, rad na završetku Hrvatskog doma u Češkoj

broj održanih sastanaka, konzultacija,
foruma i sastanka bilateralnih komisija

Rumunjska – intenziviranje suradnje kroz pripremu Programa Tria EU
Press, priprema posjeta na najvišim razinama;
Slovačka – intenziviranje prijenosa iskustava EU Press, priprema susreta
na razini pHS, mvp, mupRH

Finska-posjet finskog predsjednika/prva polovica travnja

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni ciljevi 1.1. i 1.2.

4.

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni ciljevi 1.1. i 1.2.

Praćenje i predlaganje
unapređenja odnosa sa
strateški važnim članicama
EU.
Portugal – posjet predsjednice Portugalu u svibnju 2018.

5.

Unapređivanje odnosa sa
zemljama srednje, istočne i
Španjolska – posjet mvep Madridu; Intenziviranje parlamentarne suradnje
južne Europe, kroz redovito
održavanje konzultacija i
bilateralnih sastanaka na svim Irska- posjet mvep Irskoj u prvom tromjesečju 2018. Intenziviranje parl.
suradnje: službeni posjet predsjednika Donjeg doma Parlamenta Irske RH
relevantnim razinama.
u siječnju, posjet Irsko-hrvatske međuparlamentarne skupine prijateljstva
RH
Nizozemska – uspostavljanje odnosa hrv. Vlade s novom nizozemskom
Vladom te novim sazivom nizozemskog parlamenta.
Švedska – susreti na visokoj/resornoj razini; konzultacije na temu
europskih poslova; jačanje parlamentarne suradnje, osobito vezano uz BiH

6.

Unapređivanje odnosa sa
zemljama zapadne i sjeverne
Europe, kroz redovito
održavanje konzultacija i bil.
sastanaka na svim
relevantnim razinama.

Služba za zapadnu i
sjevernu Europu

kontinuirano i prema
dogovorenim
terminima

P, A

ovisno o razini, više
puta godišnje

P, A

ovisno o političkoj
odluci; kontinuirano

P, A

realizirani posjeti, izrađeni pripremni
materijali, sastavljene bilješke

Latvija - konzultacije na temu europskih poslova; jačanje parlamentarne
suradnje
Suradnja s članicama EGP-Norveška Island-u svjetlu članstva RH u EGP
Norveška- potpisivanje bil. sporazuma: MoU o korištenju EGP i Norway
Grants fin. mehanizama te bil. ugovora između RH i KN o razmjeni i
uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka; planirani susreti na premijerskoj
i razini resornih ministara
Island – mogućnost posjeta islandskog predsjednika

7.

Unapređivanje odnosa sa
susjednim zemljama
državama članicama Europske
unije ;intenziviranje
bilateralnih sastanaka na
radnim i političkim razinama.

Austrija - Intenziviranje dijaloga nakon formiranja nove austrijske vlade.
Uzvratni bilateralni posjet austrijskog saveznog kancelara.
Nastupni posjet austrijskog ministra vanjskih poslova.
Na marginama AT EU PRES bilateralni sastanci s austrijskim ministrima.
Slovenija - politička suradnja, posebno rad na političkom ozračju radi
lakšeg rješavanja otvorenih pitanja kroz dijalog sa slovenskom stranom.
Priprema mogućeg posjeta predsjednika Vlade Cerara. Nastupni posjet
predsjednika Pahora.
Priprema i održavanje sastanaka Međudržavnih povjerenstava.

8.

Rad na daljnjem
unapređivanju statusa Hrvata Mađarska - Sudjelovanje u pripremi sporazuma, priprema sastanaka,
organizacija Mješovitog odbora za suradnju između Vlade HR i Vlade HU.
u nadležnim državama.
Uzvratni posjet mvpt Zagrebu.
Sudjelovanje na sjednici Mješovitoga odbora za manjine u Budimpešti
tijekom ožujka 2018.

kvaliteta prijenosa interesa i stajališta HR,
te postignutih dogovora sa sugovornicima,
utvrđivanje zajedničkih interesa

napredak na rješavanju otvorenih pitanja

postizanje dogovora, potpisivanje
sporazuma

Služba za susjedne EU
članice
ovisno o političkoj
odluci; prema
dogovoru HR i HU

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni ciljevi 1.1. i 1.2.
P, A

8.

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni ciljevi 1.1. i 1.2.

Služba za susjedne EU
članice

Rad na daljnjem
unapređivanju statusa Hrvata
u nadležnim državama.

Italija - Priprema bilateralnih sastanaka na svim relevantnim razinama.
Pripreme Koordinacijskog odbora ministara, 18.01.2018. Praćenje
implementacije zaključaka Koordinacijskog odbora ministara međuvladine sjednice. Rad na daljnjem unapređivanju statusa hrvatske
manjine u TR.

održani sastanci, postignuti dogovori
ovisno o političkoj
odluci; prema
dogovoru HR i IT

P, A

F

H

Sektor za COREPER I
A
9.

10.

B
C
Koordinacija izrade prijedloga koordinacija rada TDU; priprema, organizacija i održavanje Međuresorne
nacionalnih stajališta koja
radne skupine (MRS) za europske poslove
predstavnici RH zastupaju u
odgovarajućim postupcima
odlučivanja i/ili raspravama
na razini Europske unije
sudjelovanje na sastancima Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i
ljudska prava (KVEPLJP) i priprema materijala iz područja europskih
poslova

G
Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019.,
posebni ciljevi 1.1. i 1.2.;
Odluka o osnivanju
Sektor za COREPER I Međuresorne radne skupine
Služba za poljoprivredu i
tjedno, kontinuirano (MRS) NN 78/2013
prihvaćena stajališta za radne skupine
ribrastvo, Služba za
Vijeća EU, prihvaćena stajališta/instrukcije
unutarnje tršište,
za sastanke COREPER-a I, prihvaćeni
konkurentnost, soc.
prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća EU,
politiku, zdravlje,
prihvaćeni Zaključci KVEP-a i na ostale
obrazovanje i kulturu;
teme iz područja europskih poslova
Služba za promet,
telekomunikacije,
koordinacija izrade prijedloga stajališta za sastanke različitih formata
stajališta RH za ministarske formate Vijeća
energetiku i okoliš
Vijeća ministara EU-a koje prihvaća VRH
EU
kontinuirano
sudjelovanje na sastancima Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora prema programu Odbora za europske
poslove HS-a, priprema različitih izvješća i
informacija
sudjelovanje u pripremi prijedloga stajališta za Vijeće za opće poslove
prijedlozi stajališta
Sektor za COREPER I,
(GAC) i Vijeća za opće poslove članak 50 (GAC, čl. 50) u pitanjima iz
mjesečno
Sektor za COREPER II
nadležnosti Sektora za CRP I
Sektor za europske
komunikacija s DM/KU RH u članicama EU-a i, po potrebi, s DM/KU RH u pripremljena stajališta na temelju
države, Sektor za
trećim državama radi izrade prijedloga stajališta od posebnog interesa;
konzultacija s ostalim dč
kontinuirano
COREPER I, Sektor za
usklađivanje stavova s ostalim dč EU
COREPER II
suradnja s drugim upravama MVEP-a u procesu izrade prijedloga stajališta pripremljena stajališta iz nadležnosti MVEPSektor za COREPER I,
prema kalendaru
iz nadležnosti MVEP-a
a
Sektor za COREPER II predsjedavajuće EU-a

Zastupanje interesa RH u EU-u identifikacija priroriteta od MVEP-a u suradnji s TDU-ima i Hrvatskim
i pozicioniranje RH u okviru
saborom
insitucija EU-a: identifikacija i
praćenje realizacije priroriteta sustavno zastupanje stajališta RH
RH na razini EU-a

redovita komunikacija s drugim državama članicama tijekom rasprava o
pojedinim zakonodavnim aktima

D
prijedlozi stajališta (razine radnih skupina
Vijeća EU, COREPER, sastanci Vijeća EU);
izvještaji o održanim formalnim i
neformalnim sastancima, priprema
prioriteta, i ostalo prema zahtjevima

identifikacija prioriteta za 2018. godini
(bugarsko i austrijsko predsjedanje)
stajališta RH uključena u zakonodavne i
nezakonodavne akte EU-a (uvjetovano
dinamikom postupaka odlučivanja na
razini Unije)
bilateralne i multilateralne konzultacije,
posjeti glavnim gradovima; dnevni
kontakti na svim razinama

E

Sektor za COREPER I Služba za poljoprivredu i
ribrastvo, Služba za
unutarnje tršište,
konkurentnost, soc.
politiku, zdravlje,
obrazovanje i kulturu;
Služba za promet,
telekomunikacije,
energetiku i okoliš

1. i 3. kvartal 2018.

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019.,
posebni ciljevi 1.1. i 1.2.;
Odluka o osnivanju
Međuresorne radne skupine
(MRS) NN 78/2013

Z, P, A

Z, A

Z, A
Z, A

Z, A

P, A

P, A

Z, P, A

P, A

P, A

11.

Zastupanje interesa RH u
okviru regionalnih politika EU,
a posebno u okviru
makroregionalnih inicijativa

1. suradnja s TDU i tijelima lokalne/regionalne samouprave na planu
makroregionalnih inicijativa u svojstvu nac. koordinatora EUSDR
(Strategija EU za dunavsku regiju) i EUSAIR (Strategija EU za jadransku i
jonsku regiju) i supredsjedatelja Pododbora za MRS i programe ETS
Nacionalnog koordinacijskog odbora za ESI fondove; 2. koordinacija
komunikacije s partnerima iz drugih država; 3. potpora prekograničnoj i
transnacionalnoj suradnji kroz promociju projekata u kojima sudjeluju
partneri iz RH; 4. praćenje provedbe TN programa DUNAV i ADRION; 5.
davanje mišljenja o sudjelovanju jedinica lokalne uprave u EGTS

1. održani međuresorni sastanci/donesene
odluke Pododbora za MRS i programe ETS
Nac. koordinacijskog odbora za ESI
fondove; 2. sudjelovanja na sastancima NC
EUSDR i EUSAIR-a/donesene odluke o
EUSDR i EUSAIR na makroregionalnoj
razini; 3. sastanci upravljačkih odbora ili
odbora za praćenje financijskih programa
na kojima su sudjelovali predstavnici
Službe 3. razne aktivnosti potpore
projektima; 4. mišljenja u svezi sa
sudjelovanjem jedinica LU u EGTS; 5.
mišljenja na zakonske i druge akte koji se
odnose na financijske progame, njihovo
upravljanje i korištenje njima

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019.,
posebni ciljevi 1.1. i 1.2.;
Odluka o osnivanju
Međuresorne radne skupine
(MRS) NN 78/2013

Sektor za COREPER I,
Služba za europske
makroregije i EU
fondove

kontinuirano

E

F

P, A,O

Sektor za COREPER II
A
12.

B

C

Koordinacija izrade prijedloga koordinacija rada TDU; priprema, organizacija i održavanje Međuresorne
nacionalnih stajališta koja
radne skupine (MRS) za europske poslove
predstavnici RH zastupaju u
odgovarajućim postupcima
odlučivanja i/ili raspravama
na razini Europske unije
sudjelovanje na sastancima Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i
ljudska prava (KVEPLJP) i priprema materijala iz područja europskih
poslova

koordinacija izrade prijedloga stajališta, za sastanke različitih formata
Vijeća ministara EU-a

D
prijedlozi stajališta (razine radnih skupina
Vijeća EU, COREPER, sastanci Vijeća EU);
izvještavanje o održanim formalnim i
neformalnim sastancima, priprema
prioriteta, i ostalo prema zahtjevima

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019.,
tjedno, kontinuirano
posebni ciljevi 1.1. i 1.2.;
Odluka o osnivanju
Međuresorne radne skupine
(MRS) NN 78/2013

Sektor za COREPER II,
Služba za ECOFIN,
prihvaćena stajališta za radne skupine
Vijeća EU, prihvaćena stajališta/instrukcije Služba za pravosuđe i
unutarnje poslove,
za sastanke COREPER-a, prihvaćeni
Služba za GAC i EV,
tjedno, kontinuirano
prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća EU,
Služba za institucionalna
prihvaćeni Zaključci KVEP-a i na ostale
pitanja EU, Služba za
teme iz područja europskih poslova
potporu koordinacije
europskih poslova
stajališta RH za ministarske formate Vijeća
kontinuirano
EU

sudjelovanje na sastancima Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora prema programu Odbora za europske
poslove HS-a, priprema različitih izvješća i
informacija
priprema prijedloga stajališta za Vijeće za opće poslove (GAC) i Vijeća za
opće poslova članak 50 (GAC, čl. 50) u svojstvu nositelja stajališta,
sudjelovanje na sastancima

komunikacija s DM/KU RH u članicama EU-a i, po potrebi, s DM/KU RH u
trećim državama radi izrade prijedloga stajališta od posebnog interesa:
usklađivanje stavova s ostalim dč EU

prihvaćena stajališta na VRH

pripremljena stajališta na temelju
konzultacija s ostalim dč

G

H

Z, P, A

Z, A

Z, A

kontinuirano

Z, A

Sektor COREPER II,
Služba za GAC i EV,
Služba za institucionalna
pitanja EU (prema
potrebi uključenje i
ostalih ustr. jedinica)

mjesečno

Z, A

Sektor za europske
države, Sektor za
COREPER I, Sektor za
COREPER II

kontinuirano

P, A

prema kalendaru
predsjedajuće EU-a

P, A

suradnja s drugim upravama MVEP-a u procesu izrade prijedloga stajališta pripremljena stajališta iz nadležnosti MVEP- Sektor za COREPER I,
iz nadležnosti MVEP-a
a
Sektor za COREPER II

13.

Zastupanje interesa RH u EU-u identifikacija priroriteta od MVEP-a u suradnji s TDU-ima i Hrvatskim
i pozicioniranje RH u okviru
saborom
insitucija EU-a: identifikacija i
praćenje realizacije priroriteta
RH na razini EU-a
sustavno zastupanje stajališta RH

redovita komunikacija s drugim državama članicama tijekom rasprava o
pojedinim zakonodavnim aktima

identifikacija prioriteta u 2018. godini
(bugarsko i austrijsko predsjedanje)

stajališta RH uključena u zakonodavne i
nezakonodavne akte EU-a (uvjetovano
dinamikom postupaka odlučivanja na
razini Unije)
bilateralne i multilateralne konzultacije,
posjeti glavnim gradovima; svakodnevni
kontakti na svim razinama

Sektor za COREPER II,
Služba za ECOFIN,
Služba za pravosuđe i
unutarnje poslove,
Služba za GAC i EV,
Služba za institucionalna
pitanja EU, Služba za
potporu koordinacije
europskih poslova

1. i 3. kvartal 2018.

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019.,
posebni ciljevi 1.1. i 1.2.;
Odluka o osnivanju
Međuresorne radne skupine
(MRS) NN 78/2013

Z, P, A

P, A

kontinuirano
P, A

UPRAVA ZA GOSPODARSKE POSLOVE I RAZVOJNU SURADNJU
Sektor za gospodarske odnose
A
1.

2.

3.

B
Pružanje kvalitetne podrške
hrvatskim izvoznicima

Koordiniranje ostvarivanja
suradnje s ostalim tijelima
državne uprave i
gospodarskim udruženjima
Koordiniranje i organiziranje
inozemnih nastupa tijela
državne uprave u svrhu
promocije gospodarstva

C

D

realizacija zahtjeva izvoznika unutar RH i prosljeđivanje zahtjeva DM/KU
putem sustava GIKOS
kontrola kvalitete izvršenja zadaća DM/KU-a u sustavu GIKOS

broj zahtjeva

izrada materijala o stranim tržištima za objavu na webu i za interne
potrebe
dubinsko bavljenje razvojem gospodarskih odnosa na prioritetnim
tržištima
organiziranje posjeta hrvatskim izvoznicima i županijama i gradovima u
okviru Gospodarskog kluba (predstavnika stranih veleposlanstava i
trgovinskih ureda u RH)
obrada i prosljeđivanje izvoznih prilika poslovnim udruženjima

točnost podataka i dinamika ažuriranja

koordinacija sadržajnog i ažurnog informiranja putem web-stranica
Gospodarske diplomacije
izrada informacija, materijala i prijedloga stajališta za mrežu DM/KU-a,
uključujući počasne konzule
koordiniranje primjene u praksi aktivnosti podrške izvozu

F

G
Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1.; Okvirni
sporazum o suradnji između
MVEP i HGK

broj zadaća; preciznost i ažurnost izvršenja

kvaliteta analize; broj proizlazećih
aktivnosti
broj posjeta; kvaliteta follow up-a

H
P
P
A
P

kontinuirano
P

broj izvoznih prilika; feedback poslovnih
udruženja
dodana vrijednost informacija; ažuriranost
stranice
broj, relevantnost, ažuriranost i preciznost
materijala
intenzitet i kvaliteta suradnje u praksi

pružanje stručne i administrativne podrške realizaciji zadaća i aktivnosti s ostvarene aktivnosti i događanja u praksi
ciljem podrške izvozu
koordiniranje planiranja aktivnosti relevantnih javnih tijela s ciljem
promocije hrvatskog fospodarstva na stranim tržištima

sveobuhvatan i pravovremeni plan

koordiniranje investicijskog roadshowa VRH u suradnji s AIK

kvaliteta planiranja i priprema te follow
up
broj posjeta; sadržajan follow up (broj
sklopljenih poslova)

organiziranje skupnih posjeta hrvatskih izvoznika

E

P
A
A
P
kontinuirano
P

Služba za bilateralne
gospodarske odnose

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.

A
P

kontinuirano

P

3.

Služba za bilateralne
gospodarske odnose

Koordiniranje i organiziranje
inozemnih nastupa tijela
državne uprave u svrhu
promocije gospodarstva

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.

kontinuirano

4.

Pridonošenje privlačenju
stranih investicija u RH

organiziranje dodatnih ciljanih predstavljanja izvoznika po pojedinim
sektorima i destinacijama

broj posjeta; sadržajan follow up

koordiniranje uklanjanja zapreka na koje nailaze strani investitori u RH

broj uklonjenih zapreka

P
Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,

obrađivanje i prosljeđivanje interesa investitora iz DM/KU-a investicijskim broj proslijeđenih izraza interesa
agencijama RH
organiziranje lobiranja mreže DM/KU za privlačenje investicija u ciljane
broj projekata
javne projekte
organiziranje redovitog informiranja stranih aktera o poboljšanju
broj, ažuriranost i preciznost materijala
investicijske klime u RH putem DM/KU

A
P
A

kontinuirano

A

5.

Približavanje članstvu u OECD- nastavak aktivnosti Međuresorne radne skupine za jačanje suradnje RH s
u
OECD-om (MRS)
aktivna provedba platforme / prioriteta daljnje suradnje s OECD-om u
2018. kroz djelovanje MRS. Koordinacija projekta izrade studije
investicijske politike (IPR/Investment Policy Review) u suradnji s OECDom, tijelima državne i javne uprave i privatnim sektorom - održavanje
sastanaka Radne skupine za IPR, organiziranje sastanaka i radionica s
predstavnicima OECD-a u RH i sudjelovanje na sastancima, radionicama i
forumima u Parizu, kao i na Godišnjem globalnom sastanku.

6.

koordiniranje suradnje nadležnih resora s radnim tijelima OECD-a;
sudjelovanje na sastancima Radne skupine za poljoprivredu i trgovinu
(RSPT)
unaprjeđenje statusa RH u OECD-u kroz ispunjavanje kriterija zadanih u
OECD-ovom Okviru za pristupanje i to kroz pristupanje u radna tijela i
pravne instrumente; u tijeku koordinacija pripreme zahtjeva za
pristupanje u 40 OECD-ovih pravnih instrumenata
Proaktivno djelovanje u
proaktivno sudjelovanje u radu međunarodnih gospodarskih organizacija
međunarodnim gospodarskim te multilateralnih formata gospodarske tematike
organizacijama i inicijativama
nastavak intenziviranja suradnje izmedju RH s međunarodnim
gospodarskim organizacijama i inicijativama, posebno s UNIDO-om kroz
uključivanje u UNIDO-ve projekte i WIPO-om

koordiniranje suradnje nadležnih resora i privatnog sektora s
međunarodnim gospodarskim organizacijama

uz redovita dva godišnja sastanka MRS
održavanje dodatnih sastanaka prema
potrebi
postotak državnih tijela iz sastava Radne

tijekom godine

skupine koja ispunjavaju obveze koje su pri
donošenju platforme / prioriteta daljnje
suradnje za 2017. istaknula kao prioritetne

broj sastanaka ili drugih oblika partnerske
suradnje resora i OECD-a; 2 godišnja
sastanka RSPT
porast broja sastanaka ili drugih poziva na
suradnju koje OECD upućuje RH te bolja
evaluacija RH u relevantnim OECD-ovim
dokumentima
učestalost sudjelovanja na sastancima /
izražavanja nacionalnih stajališta u ovim
organizacijama i formatima
porast angažmana RH u konkretnim
međunarodnim gospodarskim
organizacijama i inicijativama (više
sastanaka, više izraženih nacionalnih
stajališta, više konkretnih projekata
suradnje)
redoviti koordinacijski međuresorni
sastanci, kvaliteta i jasnoća prenesenih
poruka privatnom sektoru o novim
mogućnostima suradnje

kontinuirano

Strateški plan MVEPza
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1.; Zaključak
Vlade RH Klasa: 910-04/0301/12; Urbroj: 5030115-03-2
od 18. lipnja 2003; Odluka
Vlade RH o osnivanju Radne
skupine od 17. travnja 2014.

A

A

A
kontinuirano
Služba za gospodarsku
multilateralu

A
Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1.

P, A

A

tijekom godine

A

Sektor za trgovinsku i investicijsku politiku
A
7.

B

C

Definiranje i provedba
analiziranje trgovinskih tokova i trgovinskih zapreka
zajedničke trgovinske politike
EU - osiguranje povoljnih
uvjeta za trgovinu i ulaganja
sa zemljama izvan EU

D
analiza podataka, održani sastanci s
nadležnim tijelima i gospodarstvenicima,
postupci za uklanjanje zapreka, stručne
podloge

E
Služba za trgovinsku
politiku

F

G

H

kontinuirano

Strateški plan MVEP-a za
razdoblje 2017. - 2019. ,
posebni ciljevi 1.1. i 1.2., način
ostvarenja 1.1.1., 1.2.8. i
1.2.13.

A

7.

8.

9.

Definiranje i provedba
zajedničke trgovinske politike
EU - osiguranje povoljnih
uvjeta za trgovinu i ulaganja
sa zemljama izvan EU
praćenje, definiranje i aktivno zastupanje hrvatskih interesa kroz mjere
Zajedničke trgovinske politike EU

Promicanje investicijske
politike

Informiranje poslovne
zajednice o povoljnim
uvjetima za trgovinu i
ulaganja sa zemljama izvan EU

održani sastanci u okviru EU-a, održani
sastanci s nadležnim tijelima i
gospodarstvenicima, prijedlozi nacionalnih
stajališta

pripremanje prijedloga i aktivno zastupanje hrvatskih stajališta za:
- Vijeće za vanjske poslove (FAC Trade)
- Odbor za trgovinsku politiku (TPC - članovi/ zamjenici/usluge i ulaganja/GSP/STIS),
- Odbora za trgovinske obrambene mehanizme (TDI Com),
- Savjetodavnog odbora za pristup tržištu (MAAC),
- Radne skupine za trgovinska pitanja (WPTQ),
- Radne skupine za gospodarska tarifna pitanja

prijedlozi nacionalnih stajališta, podsjetnici
o temama, održani koordinacijski sastanci
radi definiranja stajališta

definiranje i aktivno zastupanje hrvatskih interesa i stajališta u
pregovorima o sklapanju trgovinskih sporazuma EU-a sa zemljama izvan
EU-a
postupanje po zahtjevima ulagača u vezi s ugovorom o poticanju i zaštiti
ulaganja

prijedlozi nacionalnih stajališta i
podsjetnika o temama

sklapanje ugovora o gospodarskoj suradnji i ugovora o poticanju i zaštiti
ulaganja s državama od interesa za gospodarstvo RH

broj pokrenutih postupaka, broj dovršenih
procedura, broj sklopljenih ugovora

definiranje, u skladu s nacionalnim okvirima i stajalištima, te aktivno
zastupanje hrvatskih interesa u pregovorima o ulaganjima sa zemljama
izvan EU-a

prijedlozi nacionalnih stajališta i
podsjetnika o temama na sastancima EUtijela

sudjelovanje u radu na uspostavi trajnog multilateralnog suda za
rješavanje ulagačkih sporova u skladu s novim EU pristupom zaštiti
ulaganja i rješavanju investicijskih sporova
sudjelovanje u radu na iznalaženju zajedničkog rješenja u pogledu pitanja
primjene ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja sklopljenih
između država članica EU
Održavanje seminara i radionica

sudjelovanje na sastancima u okviru EU-a,
održani sastanci s nadležnim tijelima,
prijedlozi nacionalnih stajališta
sudjelovanje na sastancima u okviru EU-a,
održani sastanci s nadležnim tijelima,
prijedlozi nacionalnih stajališta
broj održanih seminara

održane sjednice Međuresornog
povjerenstva i koordinacijski sastanci s
članovima povjerenstva

informacije stavljene na web-stranice
MVEP-a

redovito održavanje sastanaka s poslovnom zajednicom radi definiranja i broj održanih koordinacijskih sastanaka
zaštite hrvatskih trgovinskih interesa u trgovinskim odnosima sa zemljama
izvan EU-a
Provedba nadzora nad
sustavom izvozne kontrole
robe s dvojnom namjenom

Služba za trgovinsku
politiku/ Služba za
investicijsku politiku

kontinuirano prema
kalendaru EK i
predsjedavajuće EU-a

Z, P, A

FAC (Trade) dvaput
godišnje; TPC
(članovi) jednom
mjesečno; TPC
(zamjenici) jednom
tjedno; TPC (usluge i
ulaganja) dvaput
mjesečno; ostalo
prema kalendaru EK i
predsjedajuće EU-a,

Z, P, A

kontinuirano

Z, P, A

prema potrebi
(ovisno o
podnesenom
zahtjevu)

Z, P

Služba za investicijsku
politiku

Z
kontinuirano
Z, P, A

Služba za investicijsku
politiku

kontinuirano

Strateški plan MVEP-a za
razdoblje 2017.-2019., posebni
ciljevi 1.1. i 1.2., način
ostvarenja: 1.1.6.

Služba za trgovinsku
politiku
Izrada i održavanje web-stranice radi informiranja gospodarstvenika o
promjenama u uvjetima trgovine i ulaganja

10.

Strateški plan MVEP-a za
razdoblje 2017. - 2019. ,
posebni ciljevi 1.1. i 1.2., način
ostvarenja 1.1.1., 1.2.8. i
1.2.13.

sudjelovanje u kreiranju politike izvozne kontrole robe s dvojnom
namjenom u radnim tijelima Vijeća i EK, te međunarodnih režima
sudjelovanje u izradi EU-ovih propisa o nadzoru robe s dvojnom
namjenom, izrada nacionalnih propisa kojima se omogućuje izravna
primjena tih propisa

Služba za trgovinsku
politiku/ Služba za
investicijsku politiku

P

P

kontinuirano

Služba za trgovinsku
politiku

P

puna pokrivenost radnih skupina,
priprema stajališta, izvješća, odgovora na
upitnike
sudjelovanje u donošenju propisa u radnim
tijelima Vijeća i EK, donošenje nacionalnih
propisa za direktnu primjenu EU-regulative

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017.-2019., posebni
ciljevi 1.1., način ostvarenja:
1.1.11.

P

P

kontinuirano

10.

Provedba nadzora nad
sustavom izvozne kontrole
robe s dvojnom namjenom

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017.-2019., posebni
ciljevi 1.1., način ostvarenja:
1.1.11.

izdavanje dozvola za izvoz robe s dvojnom namjenom

broj održanih sastanaka Povjerenstva, broj
dozvola i izdanih mišljenja, održavanje
sustava Tracker za izdavanje dozvola

P

održavanje seminara za hrvatsko gospodarstvo i akademsku zajednicu te broj seminara o izvoznoj kontroli,
elektronička komunikacija s poslovnom i akademskom zajednicom u svezi svakodnevni kontakti putem e-maila i
sa sustavom izvozne kontrole
telefona
daljnji razvoj i promicanje Programa unutarnje usklađenosti (PUU-a) od
strane hrvatskoga gospodarstva radi olakšavanja izvoza robe s dvojnom
namjenom, izdavanje potvrda i provedba nadzora nad tvrtkama s
implementiranim sustavom PUU-a
unapređivanje internetske stranice o kontroli izvoza

11.

Provedba propisa na području
izvoza robe koja se može
upotrijebiti za izvršenje
smrtne kazne i mučenje,
propisa o konfliktnim
mineralima, provođenje
Procesa Kimberley, propisa
povezanih s uvozom tekstila iz
određenih trećih zemalja
izvan bilateralnih sporazuma,
protokola ili aranžmana, ili
izvan drugih određenih pravila
uvoza Zajednice i drva

sudjelovanje u radnim tijelima Vijeća i EK u kreiranju politike o nadzoru
robe koja se može koristiti za izvršenje smrtne kazne i mučenje te
provedba EU-ovih propisa
sudjelovanje u radnim tijelima EK u provođenju Procesa Kimberley
te nadzor nad nacionalnom provedbom
sudjelovanje u radnim tijelima Vijeća i EK u donošenju i provedbi nadzora
nad uvozom "konfliktnih minerala"

kontinuirano
P

ažuriranje podataka PUU-a, broj tvrtki koje
se koriste PUU-om, broj provedenih
nadzora od strane Povjerenstva za nadzor
robe s dvojnom namjenom i carine u svezi
ažurirana internetska stranica o kontroli
izvoza, upute izvoznicima za podnošenje
zahtjeva, novosti u izvoznoj kontroli,
posjećenost internetske
stranice
koordinacija
i priprema stajališta,

P

Služba za izvoznu
kontrolu
Strateški plan MVEP-a za
razdoblje 2017.-2019., posebni
ciljevi 1.1., način ostvarenja:
1.1.11.

donošenje nacionalnih propisa za
provođenje, izrada godišnjih izvješća
sudjelovanje na sastancima radne skupine
EK, priprema stajališta, izvješća, odgovora
na upitnike
puna pokrivenost radnih skupina,
priprema stajališta, izvješća, odgovora na
upitnike

sudjelovanje u radnim tijelima Vijeća i EK u kreiranju politike o nadzoru
uvoza tekstila i tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja

provođenje propisa kroz izdavanje dozvola

sudjelovanje u radnim tijelima Vijeća i EK-a u kreiranju politike nadzora
uvoza drva iz Ruske Federacije

puna pokrivenost radnih skupina,
odgovora na upitnike, izdavanje dozvola

P

P

P
kontinuirano
P

P

Sektor za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć
A
12.

B
Oblikovanje politike
međunarodne razvojne
suradnje i humanitarne
pomoći inozemstvu,
planiranje, provedba,
koordinacija, izvještavanje i
promicanje

C
aktivno pridonošenje kreiranju politike međunarodne razvojne suradnje i
humanitarne pomoći na međunarodnim forumima kroz promicanje
posebnih iskustava hrvatske politike razvojne suradnje i humanitarne
pomoći

provedba programa međunarodne razvojne suradnje i humanitarne
pomoći

D
hrvatsko stajalište i prioriteti (očuvanje
mira, demokratska tranzicija i razvoj)
izneseni na sastancima i uneseni u
zaključne dokumente dotičnih
međunarodnih foruma (EU, UN),
suradnja s dotičnim resorima Europske
komisije, osnaženost partnerstava sa
zemljama u razvoju te sa zemljama
donatoricama
broj provedenih programa međunarodne
razvojne suradnje i humanitarne pomoći
prema sektorskim prioritetima

E

F

kontinuirano

Sektor za razvojnu
suradnju i humanitarnu
pomoć

G
Strateški plan MVEP za
razdoblje 2015. - 2017.,
posebni cilj 1.2.; Nacionalna
strategija razvojne suradnje
Republike Hrvatske
za razdoblje 2017. - 2021.
godine; Strategija Vlade
Republike Hrvatske za
razdoblje 2015. - 2017.

H

Z, A

P, I, A

planiranje, provedba,
koordinacija, izvještavanje i
promicanje

Republike Hrvatske
za razdoblje 2017. - 2021.
godine; Strategija Vlade
Republike Hrvatske za
razdoblje 2015. - 2017.

Sektor za razvojnu
suradnju i humanitarnu
pomoć
usklađivanje politika, obrazovanje i podizanje svijesti za razvoj

unaprjeđenje koordinacije MVEP-a u
suradnji s institucionalnim i
izvaninstitucionalnim dionicima;
informiranje i obuka institucionalnih i
izvaninstitucionalnih dionika o politici
međunarodne razvojne suradnje;
osvješćivanje javnosti o razvojnoj politici

kontinuirano

Z, P, I, A

UPRAVA ZA MEĐUNARODNOPRAVNE POSLOVE
Sektor za europsko pravo
A
1.

B
Vođenje pred sudskih
postupaka zbog povrede
prava Europske unije

C

D

koordinacija izrade odgovora RH na zaprimljene upite Europske komisije u broj odgovora RH u EU-ovim pilotvezi s navodnim povredama prava EU-a prije pokretanja službenog
predmetima
postupka zbog povrede prava EU-a – EU pilot
koordinacija izrade odgovora RH na zaprimljene upite Europske komisije u broj odgovora RH u pokrenutim
vezi s navodnim povredama prava EU-a nakon pokretanja službenog
postupcima zbog povrede prava EU-a
postupka zbog povrede prava EU-a - infringement

2.

3.

Vođenje postupaka pred
Sudom Europske unije

Usklađivanje s pravnom
stečevinom EU-a

izrada očitovanja Republike Hrvatske (tužba, odgovor na tužbu, žalbe i
ostali podnesci) i priprema za usmenu raspravu za potrebe sudjelovanja
Republike Hrvatske u svim postupcima pred Sudom Europske unije

broj pokrenutih i dovršenih postupaka
protiv RH zbog povrede prava EU-a u
sudskoj fazi / broj intervencija RH u
prethodnom postupku pred Sudom EU-a

izrada strateškog dokumenta za preuzimanje nove pravne stečevine

izrađen strateški dokument za preuzimanje
nove pravne stečevine

postupak notifikacije, tj. obavješćivanje Europske komisije o mjerama
prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo

broj izvršenih notifikacija

izrada mišljenja na nacrte propisa koji se usklađuju s pravnom stečevinom broj izrađenih mišljenja
Europske unije

E

F

G

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
Služba za pravo EU i
sukladno propisanim posebni cilj 1.1.
koordinaciju postupaka
rokovima
zbog povrede prava EU

Služba za zastupanje
Republike Hrvatske
pred Sudom Europske
unije

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
sukladno propisanim
posebni cilj 1.1.
rokovima

prosinac 2018.
sukladno rokovima za
transpoziciju
direktiva

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1.

H
P

P

p

P

P

Služba za koordinaciju
preuzimanja pravne
stečevine EU i
notifikaciju
sukladno zadanim
rokovima

p

Sektor za međunarodno pravo
A

B

C

D

E

F

G

H

4.

Sudjelovanje u postupcima
sklapanja, pripreme za
potpisivanje i stupanje na
snagu međunarodnih ugovora
i međunarodnih akata

priprema međunarodnopravnih mišljenja u postupku sklapanja
međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te priprema akata u
postupcima povezanima sa stupanjem na snagu međunarodnih ugovora i
međunarodnih akata

priprema tekstova međunarodnih ugovora Republike Hrvatske za
potpisivanje

5.

6.

broj izrađenih mišljenja i akata u
postupcima sklapanja i stupanja na snagu
međunarodnih ugovora i međunarodnih
akata

broj tekstova međunarodnih ugovora
pripremljenih za potpisivanje

vođenje Zbirke međunarodnih ažurno evidentiranje, sistematiziranje, skeniranje i trajna pohrana
ugovora
izvornika i/ili ovjerenih preslika međunarodnih ugovora radi osiguranja
urednog i ažurnog vođenja Zbirke međunarodnih ugovora Republike
Hrvatske

broj evidentiranih, sistematiziranih,
skeniranih i pohranjenih izvornika i/ili
ovjerenih preslika međunarodnih ugovora

Sudjelovanje u postupcima
sklapanja, pripreme za
potpisivanje i stupanje na
snagu međunarodnih ugovora
i međunarodnih akata

broj izrađenih mišljenja i akata u
postupcima sklapanja i stupanja na snagu
međunarodnih ugovora i međunarodnih
akata

priprema međunarodnopravnih mišljenja u postupku sklapanja
međunarodnih ugovora i međunarodnih akata, posebice međunarodnih
ugovora koji se sklapaju unutar EU okvira te priprema akata u postupcima
povezanima sa stupanjem na snagu međunarodnih ugovora i
međunarodnih akata

sukladno
propisanim/zahtijeva
nim rokovima

Strateški plan MVEP-a za
razdoblje 2017. -2019. Izmjene i dopune od 5. svibnja
2017., posebni cilj 1.1. , način
ostvarenja 1.1.9.

Služba za međunarodne
ugovore

P

P

Strateški plan MVEP-a za
razdoblje 2017. -2019. sukladno
propisanim/zahtijeva Izmjene i dopune od 5. svibnja
2017., posebni cilj 1.1. , način
nim rokovima
ostvarenja 1.1.9.
Strateški plan MVEP-a za
razdoblje 2017. -2019. Izmjene i dopune od 5. svibnja
2017., posebni cilj 1.1., način
sukladno
propisanim/zahtijeva ostvarenja 1.1.9.
nim rokovima

izrada promemorija i non-paper-a o aktualnim međunarodnopravnim
broj pripremljenih i upućenih mišljenja
pitanjima; izrada odnosno sudjelovanje pri izradi te predstavljanje
odnosno istupa Republike Hrvatske o
stajališta Republike Hrvatske o aktualnim međunarodnopravnim pitanjima pitanjima iz područja međunarodnog
javnog prava

P

P

Strateški plan MVEP-a za
razdoblje 2017. -2019. Izmjene i dopune od 5. svibnja
2017., posebni cilj 1.1., način
ostvarenja 1.1.9.

Služba za međunarodno
javno pravo i
međunarodnopravna
pitanja EU
sukladno propisanim/
zahtijevanim
rokovima

P

7.

Međunarodnopravno
uređenje državne granice i
graničnih režima

a) organiziranje i vođenje pregovora o utvrđivanju granice i/ili o izboru
sredstva rješavanja spora o granici;
b) organiziranje poslova vezanih uz postupke rješavanja sporova o granici
Republike Hrvatske i pojedinih susjednih država koji bi se mogli pokrenuti
pred međunarodnim sudskim tijelom, te upravljanje poslovima koji se
odnose na odluke o granici donesene u postupcima pred međunarodnim
sudskim tijelima;
c) sudjelovanje u postupku sklapanja ugovora o graničnim režimima i
potvrđivanju/ratifikaciji međunarodnih ugovora koji se tiču granice

a) pokrenut postupak rješavanja otvorenih
pitanja (sporova) o granici i/ili riješenja za
pojedina otvorena pitanja (sporovi) o
granici i graničnim režimima;
b) ispunjenje obveza (procesnih) i uvjeta
neophodnih za pokretanje postupka pred
međunarodnim sudskim tijelom te, u
slučaju donošenja sudske odluke,
pripremljen (predložen) plan za postupanje
u odnosu na donesenu odluku;
c) sklopljeni i potvrđeni međunarodni
ugovori koji se tiču granice Republike
Hrvatske i pripremljen plan za njihovu
provedbu
Služba za granice

U skladu s
dogovorima
pregovaračkih
skupina
(povjerenstava) o
održavanju sjednica ili
sastanaka, prema
rokovima određenim
u nalozima ili
odlukama
međunarodnih
sudskih tijela ili u
skladu s odredbama
međunarodnih
ugovora; ispunjavanje
odluka
međunarodnog
sudskog tijela te u
slučaju potvrđivanja i
provedbe
međunarodnih
ugovora (koji se tiču
granice), u skladu sa
za to određenim
zakonskim rokovima

Strateški plan MVEP-a za
razdoblje 2017. – 2019. Izmjene i dopune od 5. svibnja
2017.
posebni cilj: 1.1. , način
ostvarenja 1.1.10.

P, O

Sektor za EU dokumentaciju

8.

Provedba i koordinacija
europskih poslova

prevođenje i redakture za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama broj prevedenih i/ili redigiranih kartica
EU-a s engleskog na hrvatski jezik
teksta
prevođenje i redakture za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama broj prevedenih i/ili redigiranih kartica
EU-a s hrvatskog na engleski jezik
teksta

Služba za hrvatsku
inačicu akata pravne
stečevine
Služba za jezično-pravna
pitanja i prevođenje

osiguranje visoke jezične kvalitete hrvatske inačice pravne stečevine EU-a usklađenost prijevoda nastalih izvan
Sektora s postojećim uputama za prijevode
dokumenata EU-a te s pojmovnikom
Služba zahrvatsku
zakonodavstva EU-a i RH
inačicu akata pravne
osiguravanje pristupa prijevodima dokumenata EU-a na hrvatski i
ažurna baza podataka o prevedenim
stečevine i Služba za
hrvatskog zakonodavstva na engleski jezik
dokumentima i osiguravanje pristupa bazi
jezično-pravna pitanja i
vanjskim korisnicima
prevođenje
pružanje tehničke pomoći zainteresiranim državama u području stvaranja broj održanih radnih sastanaka
nacionalne inačice pravne stečevine EU-a, prevođenja EU dokumenata te
prevođenja za pristupne pregovore

kontinuirano

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1. Provedba i
koordinacija europskih
poslova, napose 1.1.5.
Prevođenje za potrebe
suradnje i komunikacije s
institucijama EU-a te
osiguranje visoke jezične
kvalitete hrvatske inačice
zakonodavstva EU-a

P, O

P, O

P, O

P, O

P, O

UPRAVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU
Sektor za jugoistočnu Europu i proces proširenja EU
A
1.

B
Razvijanje i unapređivanje
bilateralne suradnje s BiH,
Kosovom, Albanijom i
Makedonijom

C
priprema bilateralnih sastanaka na svim razinama

D

E

F

broj sastanaka

kontinuirano

održavanje političkih konzultacija i sastanaka na radnoj razini

broj održanih konzultacija
po potrebi

pokretanje inicijativa i aktivnosti jačanja suradnje
2.

Praćenje i poznavanje tema
održavanje sastanaka i razgovora, praćenje bilješki DKP RH, EU
od vanjskopolitičkog interesa dokumenata i izvješća, domaćih i inozemnih medija te kontinuirano
u odnosu na BiH, Kosovo,
izvješćivanje nadređenih
Albaniju i Makedoniju

broj aktivnosti

3.

P, A

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
Posebni cilj 1.2.8. Jačanje
regionalne suradnje te
političkog bilateralnog okvira
sa zemljama jugoistočne
Europe, te aktivnosti RH
vezano uz politiku proširenja i
zajedničku vanjsku politiku EU
prema zemljama te regije

P, A

kontinuirano

kontinuirano

koordinacija s resornim tijelima državne uprave u pogledu sektorskih
pitanja povezanih s pristupanjem BiH, Makedonije, Kosova i Albanije

P, A

pripremljeni materijali

Sektor za JI i proces
proširenja EU / Služba
za kandidate i
Aktivno sudjelovanje RH u
priprema nacionalnih stajališta i instrukcija Stalnom predstavništvu pri EU broj pripremljenih stajališta i dokumenata, potencijalne kandidate
kreiranju politike proširenja te za sudjelovanje u radu COWEB-a
sudjelovanja na sastancima
za EU
vanjske politike EU-a prema
BiH, Kosovu, Makedoniji i
Albaniji

priprema prijedloga nacionalnih stajališta za PSC i COREPER II
priprema prijedloga nacionalnih stajališta za GAC, FAC i Europsko vijeće

H

P, A

izrađene bilješke, analize, promemorije i
slično

kontinuirano

izrada podsjetnika, tema za sastanke za dužnosnike MVEP-a, Hrvatskog
sabora, za Ured predsjednika Vlade, Ured predsjednice RH i druga tijela
državne uprave

G
Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
Posebni cilj 1.2.8. Jačanje
regionalne suradnje te
političkog bilateralnog okvira
sa zemljama jugoistočne
Europe, te aktivnosti RH
vezano uz politiku proširenja i
zajedničku vanjsku politiku EU
prema zemljama te regije

1.2.8. Jačanje regionalne
suradnje te političkog
bilateralnog okvira sa
zemljama jugoistočne Europe,
te aktivnosti RH vezano uz
politiku proširenja i zajedničku
vanjsku politiku EU prema
zemljama te regije

P

P
P
P

4.

5

Intenziviranje suradnje s
političke konzultacije s državama članicama, bilateralni i multilateralni
državama članicama na planu kontakti na radnim razinama
politike EU-a prema BiH,
Kosovu, Makedoniji i Albaniji,
posebice politike proširenja i
jačanje suradnje u svezi s
pitanjima na EU- agendi

Intenziviranje suradnje s
drugim državama na planu
politike prema BiH, Kosovu,
Makedoniji i Albaniji

broj konzultacija

kontinuirano

1.2.8. Jačanje regionalne
suradnje te političkog
bilateralnog okvira sa
zemljama jugoistočne Europe,
te aktivnosti RH vezano uz
politiku proširenja i zajedničku
vanjsku politiku EU prema
zemljama te regije

P

suradnja s DM/KU na ispitivanju stajališta država spram pitanja povezanih broj poduzetih aktivnosti
s BiH, Makedonijom, Kosovom i Albanijom
praćenje bilježaka, informacija, EU-izvora i stranih medija te izrada
broj proučenih materijala i načinjenih
bilježaka i drugih pismena
bilježaka i pismena

A

političke konzultacije s državama članicama, bilateralni i multilateralni
kontakti na radnim razinama

P

P

broj konzultacija

suradnja s DM/KU na ispitivanju stajališta država članica spram pitanja na broj poduzetih aktivnosti
EU-agendi povezanih s BiH, Makedonijom, Kosovom i Albanijom

Sektor za JI i proces
proširenja EU / Služba
za kandidate i
potencijalne kandidate
za EU

kontinuirano
praćenje bilježaka, informacija, EU-izvora i stranih medija te izrada
bilježaka i drugih pismena

1.2.8. Jačanje regionalne
suradnje te političkog
bilateralnog okvira sa
zemljama jugoistočne Europe,
te aktivnosti RH vezano uz
politiku proširenja i zajedničku
vanjsku politiku EU prema
zemljama te regije

P

broj proučenih materijala i načinjenih
bilježaka i pismena
A

6.

Razvijanje i unapređivanje
bilateralne suradnje s Crnom
Gorom, Srbijom i Turskom

priprema bilateralnih sastanaka na svim razinama
održavanje političkih konzultacija i sastanaka na radnoj razini

broj sastanaka
broj održanih konzultacija

po potrebi
pokretanje inicijativa i aktivnosti jačanja suradnje

broj aktivnosti

Sektor za JIE i proces
proširenja EU / Služba
za države u pristupnim
pregovorima s EU

1.2.8. Jačanje regionalne
suradnje te političkog
bilateralnog okvira sa
zemljama jugoistočne Europe,
te aktivnosti RH vezano uz
politiku proširenja i zajedničku
vanjsku politiku EU prema
zemljama te regije

P, A

P, A

P, A

Sektor za JIE i proces
proširenja EU / Služba
za države u pristupnim
pregovorima s EU
7.

Praćenje i poznavanje tema
održavanje sastanaka i razgovora, praćenje bilješki DKP RH, EU
od vanjskopolitičkog interesa dokumenata i izvješća, domaćih i inozemnih medija te kontinuirano
u odnosu na Crnu Goru, Srbiju izvješćivanje nadređenih
i Tursku

izrađene bilješke, analize, promemorije i
slično

kontinuirano

8.

izrada podsjetnika, tema za sastanke za dužnosnike MVEP-a, Hrvatskog
pripremljeni materijali
sabora, za Ured predsjednika Vlade, Ured predsjednice RH i druga tijela
državne uprave
Aktivno sudjelovanje RH u
priprema nacionalnih stajališta i instrukcija Stalnom predstavništvu pri EU broj pripremljenih stajališta i dokumenata, Sektor za JIE i proces
kreiranju politike proširenja te za sudjelovanje u radu COELA-e
sudjelovanja na sastancima
proširenja EU / Služba
vanjske politike EU-a prema priprema prijedloga nacionalnih stajališta za PSC i COREPER II
za kandidate i
Srbiji, Crnoj Gori i Turskoj
potencijalne kandidate
za EU
priprema prijedloga nacionalnih stajališta za GAC, FAC i Europsko vijeće

Intenziviranje suradnje s
drugim državama na planu
politike prema Crnoj Gori,
Srbiji i Turskoj

političke konzultacije s državama članicama, bilateralni i multilateralni
kontakti na radnim razinama

kontinuirano

1.2.8. Jačanje regionalne
suradnje te političkog
bilateralnog okvira sa
zemljama jugoistočne Europe,
te aktivnosti RH vezano uz
politiku proširenja i zajedničku
vanjsku politiku EU prema
zemljama te regije

P
P
P

P
broj konzultacija

suradnja s DM/KU na ispitivanju stajališta država spram pitanja povezanih broj poduzetih aktivnosti
s Crnom Gorom, Srbijom i Turskom

praćenje bilježaka, informacija, EU-izvora i stranih medija te izrada
bilježaka i drugih pismena

P, A

kontinuirano

koordinacija s resornim tijelima državne uprave u pogledu sektorskih
pitanja povezanih s pristupanjem Srbije, Crne Gore i Turske

9.

1.2.8. Jačanje regionalne
suradnje te političkog
bilateralnog okvira sa
zemljama jugoistočne Europe,
te aktivnosti RH vezano uz
politiku proširenja i zajedničku
vanjsku politiku EU prema
zemljama te regije

broj proučenih materijala i načinjenih
bilježaka i pismena

Sektor za JIE i proces
proširenja EU / Služba
za kandidate i
potencijalne
kandidate za EU

kontinuirano

Sektor za regionalnu suradnju i potporu
10.

Promicanje interesa RH u
praćenje i koordiniranje političkih poslova
inicijativama, organizacijama,
forumima i drugim oblicima
institucionalizirane regionalne izrada prijedloga nacionalnog stajališta
suradnje kojih je RH sudionica
organiziranje konzultativnih sastanaka
poticanje provedbe zajedničkih stavova

11.

Poticanje aktivne i
razmjena stajališta i koordinacija djelovanja
koordinirane suradnje tijela
državne uprave i lokalne
samouprave u okviru poslova
iz djelokruga vezanih za
nastup RH u regionalnim
oblicima suradnje

pripremljene analize, programi i projekti te
održani sastanci

kontinuirano

pripremljeni prijedlozi stajališta

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2

A
A

po potrebi

sastanci, bilješke

P

broj aktivnosti

kontinuirano

sastanci, prijedlozi stajališta

P
Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2

po potrebi

Služba za regionalnu
suradnju

P

11.

Poticanje aktivne i
koordinirane suradnje tijela
državne uprave i lokalne
samouprave u okviru poslova
iz djelokruga vezanih za
pružanje savjetodavne podrške
nastup RH u regionalnim
oblicima suradnje

sastanci, prijedlozi stajališta

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2
po potrebi
P
Služba za regionalnu
suradnju

usklađivanje europskih politika s regionalnim aktivnostima

kontinuirano
12.

13.

Praćenje sadržaja
prekograničnih oblika
suradnje te sudjelovanje u
izradi programskih
dokumenata
Predsjedanje RH
Srednjoeuropskom
inicijativom

suradnja i sudjelovanje na koordinacijskim sastancima s EK, TDU,
lokalne/regionalne samouprave
sudjelovanje na regionalnim i EU-ovim forumima

izrađena mišljenja i stavovi, bilješke,
informacije

kontinuirano

P
Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

po potrebi

P

organizacija aktivnosti predsjedanja (ministarski/stručni sastanci,
konferencije, skupovi…)

A
kontinuirano

koordinacija s TDU

A

po potrebi
14.

Izrada i provedba programa i
projekata tehničke pomoći
koju RH pruža (samostalno ili
u suradnji s partnerima drugih
država članica) zemljama u
tranziciji, osmišljavanje i
provedba obrazovnih
aktivnosti za tijela državne i
javne uprave te druge aktere
u RH vezano uz podizanje
kapaciteta za učinkovito
funkcioniranje u EU
institucijama uoči
predsjedanja RH Vijećem EU,
te koordinacija priprema za
sudjelovanje i provedbu
twinning instrumenta pomoći

P

provedba programa/projekata tehničke pomoći usmjerenih zemljama
partnerima u tranziciji
osmišljavanje, organiziranje i provedba obrazovnih projekata za tijela
državne uprave i ostale ciljne skupine na različite teme povezane s
europskim poslovima kao i priprema prijedloga plana obrazovanja i
osposobljavanja službenika i dužnosnika u tijelima državne uprave za
potrebe predsjedanja RH EU financiranih iz ESF

koordinacija aktivnosti tijela državne i javne uprave koja sudjeluju u
twinning- instrumentu pomoći pri pripremi projekata sukladno
vanjskopolitičkim ciljevima RH te izrada zakonodavnog okvira za
sudjelovanje u twinning instrumentu

broj programa projekata tehničke pomoći
usmjerenih zemljama partnerima u
tranziciji
broj obrazovnih aktivnosti organiziranih za
tijela državne uprave i ostale ciljne skupine
(prema pripremljenom projektnom
sažetku)

P
Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.1.4.

Služba za prijenos
znanja

P

P
kontinuirano

pospješena koordinacija s tijelima državne
uprave koja sudjeluju u twinninginstrumentima pomoći te izrađen Zakon o
međuinstitucionalnoj suradnji (twinningu)

P, A, Z

UPRAVA ZA POLITIČKE POSLOVE
Sektor za Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku
A
1.

B
Jačanje strateških i
partnerskih odnosa sa
Sjedinjenim Američkim
Državama i Kanadom

C
održavanje sastanaka s najvišim dužnosnicima SAD-a i Kanade
razmjena posjeta na visokim razinama
poticanje i održavanje političkih konzultacija
radni sastanci na svim razinama

D
podsjetnici, informacije, teme za
razgovore, broj sastanaka, pregovori za
sklapanje te izmjene i dopuna ugovora i
akata

E

F

G

H

Služba za Sjevernu
Ameriku

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

P, A

po potrebi

P, A

kontinuirano

P, A

po potrebi

Z, P, A

akltivnosti na području bilateralne međunarodnopravne regulative

2.

Sudjelovanje u sukreiranju EU- sudjelovanje u Radnoj skupini Vijeća EU za transatlantske odnose (COTRA) broj sastanaka
ovih politika prema SAD-u i
Kanadi
sudjelovanje kroz druga tijela EU-a
broj sastanaka

polugodišnje

kontinuirano
3.

4.

5.

Obrađivanje tema od
vanjskopolitičkog interesa u
odnosu na SAD i Kanadu

praćenje stanja u SAD-u i Kanadi, aktivnosti u međunarodnim
organizacijama, te kroz ostale relevantne izvore

informacije, promemorije, analize, bilješke,
podsjetnici, teme za razgovor

Jačanje političkog dijaloga s
državama Latinske Amerike i
Kariba

razmjena posjeta na visokim razinama s državama Latinske Amerike

broj posjeta

političke konzultacije (Argentina, Čile, Urugvaj, Kolumbija, Peru, Ekvador,
Kostarika,
Meksiko)
radni sastanci
na svim razinama

broj održanih konzultacija

sklapanje međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga MVEP-a (Panama,
Peru, Bolivija)
Jačanje strateškog partnerstva političke konzultacije
s Čileom
organiziranje međuresorskih sastanaka
koordinacija i usmjeravanje aktivnosti

6.

kontinuirano

broj sastanaka
broj potpisanih međunarodnih ugovora i
akata
broj političkih konzultacija
broj sastanaka
promemorije, analize, inicijative

Sudjelovanje u sukreiranju EU- sudjelovanje u Radnoj skupini Vijeća EU za Latinsku Ameriku i Karibe
ovih politika prema Latinskoj sudjelovanje
(COLAC)
u Zakladi EU - LAC
Americi i Karibima
sudjelovanje kroz druga tijela EU-a

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2. plan Ministarstva
Strateški
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

Obrađivanje tema od
praćenje stanja u zemljama LAK, aktivnosti u međunarodnim
vanjskopolitičkog interesa u organizacijama, te kroz ostale relevantne izvore
odnosu na Latinsku Ameriku i
Karibe

P

A
P
P
P
Z, P

kontinuirano
kvartalno
Služba za Latinsku
Ameriku i Karibe

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

kontinuirano

broj sastanaka

mjesečno

broj sastanaka

polugodišnje

broj sastanaka

informacije, promemorije, analize, bilješke,
podsjetnici, teme za razgovor

P
P
P, A

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

kontinuirano

7.

P

P
P

P

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.
kontinuirano

A

Sektor za Euroaziju, Istočno partnerstvo, Aziju i Oceaniju
A
8.

B
Jačanje političkog dijaloga s
državama Azije i Oceanije

C
razmjena posjeta s državama Azije i Oceanije; Republika Koreja - PRH u
veljači 2018. u posjeti RK prigodom otvaranja VRH i ZOI; Japan - priprema
uzajamnih posjeta prigodom obilježavanja 25-godišnjice uspostave dipl.
odnosa; ASEAN - intenziviranje političkog i gospodarskog dijaloga sa
zemljama ASEAN-a.
održavanje političkih konzultacija
dijalog s državama Azije i Oceanije unutar formata Asia Europe Meeting-a

D
podsjetnici, teme za razgovore, bilješke,
promemorije

E

F

tijekom godine

broj održanih konzultacija
broj sastanaka

G
Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

H

P, A

P, A
kontinuirano
Služba za Aziju i
Oceaniju

P

9.

10.

11.

12.

13.

Sudjelovanje u sukreiranju
politike EU-a prema Aziji i
Oceaniji

sudjelovanje u Radnoj skupini Vijeća EU za Aziju i Oceaniju COASI

broj sastanaka

Praćenje, proučavanje i
stručno obrađivanje tema od
vanjskopolitičkog interesa za
RH
Održavanje, a u pojedinim
segmentima i unapređivanje
bilateralnih veza s Rusijom, uz
istodobno uvažavanje obveza
koje proizlaze iz sankcijskog
režima EU-a protiv Rusije, te
Sudjelovanje u kreiranju
zajedničke vanjske politike EUa prema području istočne
Europe i srednje Azije

praćenje bilježaka, informacija i stranih medija u području vanjske politike informacije, analize
prema državama Azije i Oceanije

Služba za Aziju i
Oceaniju
mjesečno

razmjena posjeta s državama Rusije i Srednje Azije

broj ostvarenih susreta

održavanje redovitih konzultacija s predstavnicima MVP-a Rusije,
Kazahstana i Turkmenistana
nastavak već pokrenutih pregovora o bilateralnim sporazumima i
započinjanje novih pregovora
sudjelovanje u radnoj skupini COEST

broj riješenih pitanja

kontinuirano
periodički,
povremeno
ovisno o političkoj
odluci

broj sklopljenih ugovora

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.
Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.
Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

sukladno potrebi

broj sastanaka, broj stajališta, podsjetnici
Služba za Rusiju, Istočno
partnerstvo i srednju
Aziju

Konzultiranje s EU-partnerima aktivno sudjelovanje u radu radnih tijela Vijeća EU: a) priprema prijedloga broj izrađenih materijala
i državama partnerima o
nacionalnih stajališta, b) priprema materijala za sudjelovanje predstavnika
aktualnim pitanjima
RH, c) lobiranje za interese RH, priprema materijala i oblikovanje pozicija
povezanima sa zemljama iz
nadležnosti Službe

u skladu s
kalendarom
sastanaka radnih
tijela

P, A

A

A, P
A, P
A, P

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
sukladno kalendaru razdoblje 2017.-2019., posebni
događanja
cilj 1.2.

A, P

A

Sektor za Afriku i Bliski istok
A
14.

15.

B
Unapređivanje bilateralnih
odnosa RH s državama
sjeverne Afrike, Bliskog i
Srednjeg istoka te uspostava
bilateralnih odnosa

Jačanje odnosa s Državom
Izrael

C
posjet ppVRH i mvep državama Sjeverne Afrike, Bliskog i Srednjeg istoka

D
broj i kvaliteta podsjetnika, promemorija

političke konzultacije
razmjena posjeta na visokoj razini; posjet PRH Kuvajtu u veljači i Kataru u
travnju; posjet Egiptu; dolazak mvp UAE u posjet
radni sastanci na svim razinama
sklapanje MoU i drugih međunarodnih akata
posjeti na visokoj razini: krajem siječnja posjet ppVRH Izraelu, očekuje se
posjet mvep; političke konzultacije u travnju
poticanje gospodarske suradnje
organiziranje međuresorskih sastanaka
poticanje suradnje na multilateralnoj razini

broj održanih konzultacija
broj i kvaliteta podsjetnika, bilježaka

poticanje suradnje u kulturi i znanosti

E

F

G

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

P

broj sastanaka
broj potpisanih MoU i drugih akata
broj političkih konzultacija
broj ostvarenih aktivnosti
broj sastanaka
broj ostvarenih aktivnosti

kontinuirano

P
P
P

P
P

kvartalno

Služba za Bliski istok,
Sjevernu Afriku i
Perzijski zaljev

P

P

kontinuirano

broj potpisanih međunarodnih akata i
programa

H

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

P

P

16.

Aktivno sudjelovanje u
sukreiranju politike EU-a
prema državama sjeverne
Afrike, Bliskog i Srednjeg
istoka

sudjelovanje u radnim skupinama COMAG, COMEM I COMEP

broj sastanaka

sudjelovanje kroz druga tijela EU

broj sudjelovanja

izrada materijala za sastanke u tijelima EU

broj i kvaliteta izrađenih materijala

mjesečno
kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

P
P
P

17.

18.

19.

20.

Praćenje, proučavanje i
stručno obrađivanje tema od
vanjskopolitičkog interesa za
RH

praćenje bilježaka, informacija i stranih medija u području vanjske politike broj i kvaliteta analiza, podsjetnika,
prema državama sjeverne Afrike, Bliskog i Srednjeg istoka
priprema, mapa

Unapređenje bilateralnih
političke konzultacije, poticanje suradnje na multilateralnoj razini
odnosa RH s državama
subsaharske Afrike i
uspostava bilateralnih odnosa
(Džibuti, Somalija i Liberija)

broj održanih konzultacija, broj ostvarenih
aktivnosti

Aktivno sudjelovanje u
sudjelovanje u radnoj skupini COAFR i kroz druga tijela EU, izrada
sukreiranju politike EU-a
materijala za sastanke u tijelima EU
prema državama subsaharske
Afrike (pojačana dinamika
priprema uoči summita Afrika EU u studenomu te suradnja
MVEP s resorima)

broj sastanaka, broj sudjelovanja, broj
izrađenih materijala

Praćenje, proučavanje i
stručno obrađivanje tema od
vanjskopolitičkog interesa za
RH

Služba za Subsaharsku
Afriku

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

A

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

P

mjesečno,
kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

P

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.2.

A

praćenje bilježaka, informacija i stranih medija u području vanjske politike broj i kvaliteta analiza, podsjetnika,
prema državama subsaharske Afrike
priprema, mapa

Sektor za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP)

A

B

C

D

21.

Formiranje ZVSP-a, polazeći
od vanjskopolitičkih prioriteta
i interesa RH te provedba tih
prioriteta i interesa u
odnosima s trećim državama i
unutar međunarodnih
organizacija

sudjelovanje u pripremama i izradi nacionalnih stajališta za sastanke
Vijeća za vanjske poslove i instrukcija za Politički i sigurnosni odbor (PSO);
povezivanje aktivnosti uz osiguranje konzistentnosti i usklađenosti
djelovanja RH u okviru ZVSP-a na drugim razinama u Vijeću; u okviru njih
promicanje hrvatskih vanjskopolitičkih prioriteta i interesa

broj i kvaliteta priprema i stajališta za
Vijeće za vanjske poslove; broj i kvalitetta
stajališta i instrukcija za Politički i
sigurnosni odbor; broj i kvaliteta priprema,
po potrebi, ostalih tijela Vijeća EU

horizontalno koordiniranje u pripremi nacionalnih stajališta za sastanke
Vijeća za vanjske poslove, te davanje instrukcija za PSO i prema potrebi
drugih tijela Vijeća
praćenje i analiza stajališta i inicijativa EEAS-a i država članica u tom
području; šire praćenje i obrada tema iz područja ZVSP-a
sudjelovanje na sastancima Vijeća za vanjske poslove i ostalim
relevantnim sastancima u Vijeću; kontakti s EEAS-om i ostalim državama
članicama na raznim razinama u procesu formiranja i provedbe ZVSP-a

22.

Sektor za ZVSP uz
broj pripremnih/koordinacijskih sastanaka
sudjelovanje (po
u procesu izrade i formiranja
potrebi) ostalih
priprema/stajališta za relevantna tijela
nadležnih ustrojstvenih
Vijeća
jedinica MVEP-a i
broj i kvaliteta
ostalih TDU
podsjetnika/podloga/informacija o
pojedinim temama iz ZVSP-a
sudjelovanje na sastancima unutar
Vijeća/EEAS-a te s/u organizaciji ostalih
država članica vezanih za ZVSP

Osiguranje pravodobna i
suradnja s Registrom MVEP (Odjel za distribuciju EU i NATO dokumenata) osigurana zaštita i sigurnost EU-ovih
učinkovita korištenja EU-ovim u učinkovitoj distribuciji EU-ovih klasificiranih dokumenata i zaštite
klasificiranih dokumenata sukladno
klasificiranim dokumentima iz sigurnosti te vrste dokumenata
sigurnosnim propisima
područja ZVSP-a
signiranje EU-ovih klasificiranih dokumenata krajnjim korisnicima

E

Sektor za ZVSP i
Registar MVEP

F

G

kontinuirano;
za Vijeće – najmanje
jednom mjesečno;
za PSO – dva ili više
puta tjedno

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih polova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.1. i 1.2.

H

P, A

kontinuirano i 2-3
puta tjedno

P,A

kontinuirano

P, A

kontinuirano i
najmanje jednom
mjesečno

svakodnevno

P
Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih polova za
razdoblje 2017.-2019., posebni
cilj 1.1. i 1.2.

pravodobno dostavljanje EU-ove
klasificirane dokumentacije

P

P

UPRAVA ZA MULTILATERALU I GLOBALNA PITANJA
Sektor za NATO i međunarodnu sigurnost
A
1.

B
Aktivno sudjelovanje RH u
procesima oblikovanja
politika i stavova u
međunarodnim sigurnosnim
organizacijama i inicijativama,
snažnija vidljivost RH u
oblikovanju politike EU iz
područja sigurnosti i
prenošenje znanja i iskustava
državama JIE u području
sigurnosti

C
Sudjelovanje u procesima oblikovanja politika i donošenja odluka u
međunarodnim organizacijama i inicijativama na području kontrole
naoružanja i neširenja oružja za masovno uništenje

D
Broj sudjelovanja na sastancima radnih
skupina Vijeća EU-a na području
međunarodne sigurnosti, konzultacijama,
seminarima, radionicama i vježbama

Sudjelovanje u oblikovanju stavova EU u području međunarodne
sigurnosti

Broj sudjelovanja na sastancima i
konferencijama iz područja međunarodne
sigurnosti, priprema stajališta RH iz
područja međunarodne sigurnosti

Tumačenje i primjena međunarodnih mjera ograničavanja/sankcija UN,
EU, OESS i dr.

Broj koordiniranih stajališta s drugim
tijelima državne uprave i usuglašene
primjene mjera ograničavanja iz područja
međunarodne sigurnosti
Vođenje razgovora RH s drugim državama članicama EU tijekom sastanaka Broj sudjelovanja na relevantnim
radnih skupina Vijeća EU-a i bilateralno. Jačanje suradnje sa susjednim
sastancima, bilateralnim konzultacijama,
državama i državama JIE i prenošenje znanja i iskustava s područja
konferencijama, seminarima, radionicama
međunarodne sigurnosti
i vježbama

E

F
svakodnevno

G

H
Z, P, A

Z, P, A

Služba za međunarodnu
sigurnost

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. -2019. Izmjene i dopune: posebni cilj
1.2

Z, P, A

Z, P, A

2.

3.

4.

Afirmiranje i dodatno
promicanje interesa RH u
okviru sveukupnog političkosigurnosnog djelovanja NATOa, s posebnim naglaskom na
podršku Politici otvorenih
vrata Saveza (kojom se
stabilizira hrvatsko susjedstvo
i time jača sigurnost RH)

Aktivni angažman u radnim tijelima NATO-a (s posebnim naglaskom na
sastanke Sjevernoatlantskog vijeća, kao vrhovnog tijela NATO-a) te
promoviranje hrvatskih nacionalnih interesa u okviru NATO-a kroz
bilateralne susrete hrvatskih dužnosnika sa stranim dužnosnicima

Veće sudjelovanje RH u
međunarodnim misijama i
operacijama te osnaženje
strukturnih kapaciteta u cilju
povećanja broja civilnih
sudionika u međunarodnim
misijama i operacijama

Praćenje djelovanja međunarodnih misija i operacija u svijetu

Jačanje uloge žena u svim
procesima i aktivnostima
vezanim uz mir i sigurnost,
sukladno rezoluciji VSUN 1325

Broj pravodobnih naputaka upućenih
prema SPRH pri NATO-u; broj
pripremljenih podloga, podsjetnika i
drugih materijala za sastanke hrvatskih
dužnosnika različitih razina

Broj podloga, posjetnika, mišljenja,
preporuka itd.
Praćenje provedbe Strategije sudjelovanja RH u međunarodnim misijama i Broj analiza, mišljenja, organiziranih
operacijama (SMMO)
sastanaka itd.

Nastavljanje slanja civilnih sudionika u međunarodne misije i operacije uz Veći broj civilnih stručnjaka u
povećanje broja tijekom 2018./2019. i davanje podrške njihovu djelovanju međunarodnim misijama i operacijama;
donošenje Zakona o sudjelovanju civilnih
stručnjaka u međunarodnim misijama i
operacijama
Organiziranje sastanaka međuresornog Povjerenstva za međunarodne
misije i operacije
Izrada novog Nacionalnog akcijskog plana (NAP) za provedbu Rezolucije
VSUN-a 1325

Broj sastanaka;
donošenje zaključaka Povjerenstva
Broj sastanaka Radne skupine;
prihvaćanje NAP-a

Sektor za UN i međunarodne organizacije
Sektor za UN i međunarodne organizacije
Aktivno sudjelovanje i
svrhovitije praćenje rada
Ujedinjenih naroda u području
političkog, gospodarskog,
okolišnog i socijalnog
karaktera

5.

pripremanje prijedloga stajališta RH povezanih s gospodarskim, socijalnim
i ekološkim temama od globalne važnosti, s naglaskom na rad Opće
skupštine i njezinih odbora, ECOSOC-a i njegovih funkcionalnih komisija te
ostalih nadležnih tijela UN-a i drugih relevantnih međunarodnih
organizacija i inicijativa; aktivno sudjelovanje na zasjedanjima
međunarodnih organizacija i globalnim forumima, uključujući isticanje
nacionalnih inicijativa, te sudjelovanje u procesima kreiranja EU ZVSP u
području multilateralnih aktivnosti; posebno praćenje provedbe UN
Agende 2030 za održivi razvoj, sudjelovanje u radu Regionalnog foruma za
održivi razvoj za UNECE, suradnja s resorima na planu provedbe ciljeva
održivog razvoja (SDGs), s naglaskom na unutarnjoj dimenziji njihove
provedbe; sudjelovanje u relevantnim radnim tijelima i radnim skupinama
Vijeća EU, praćenje strateških prioriteta međunarodne zajednice odnosno
pitanja od globalnog značaja, kao što su održivi razvoj, klimatske
promjene, obrazovna i zdravstvena pitanja na globalnoj razini, sigurnost
hrane i vode, zaštita mora i oceana, bio-raznolikost; održivost gradova i
zajednica; koordinacija pripreme za nastup izaslanstva RH na sastancima
Upravljačkog vijeća UN HABITAT-a, ECOSOC-a te Političkog Foruma UN-a
na visokoj razini za održivi razvoj (HLPF); davanje potpore radu Stalnog
predstavništva Republike Hrvatske pri UNESCO-u

tijekom godine

P

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. -2019. Izmjene i dopune: posebni cilj
1.2

Služba za NATO

kontinuirano

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. -2019. kontinuirano
Izmjene i dopune: posebni cilj
1.2;
Odluka VRH od 28. studenoga
sukladno rokovima 2013.;
Strategija sudjelovanja
Republike Hrvatske u
Služba za mirovne misije
međunarodnim misijama i
i operacije
operacijama (2014.);
Plan zakonodavnih aktivnosti
dva puta godišnje / za 2018. godinu
po potrebi
tijekom godine
Nacionalni akcijski plan za
provedbu rezolucije Vijeća
sigurnosti UN-a 1325 (2000) o
ženama, miru i sigurnosti i
srodnih rezolucija

P
P

Z, P

P, O
Z, P

broj i rezultati sudjelovanja u
međunarodnim organizacijama i globalnim
forumima, uključujući ostvarivanje
nacionalnih inicijativa, te broj i rezultati
sudjelovanja u kreiranju zajedničke
vanjske i sigurnosne politike u području
multilateralnih aktivnosti

kontinuirano

Služba za globalna
pitanja

Strateški plan MVEP 2017.2019., posebni cilj 1.2.

P

Služba za globalna
pitanja

6.

6.

7.

Informiranje, usklađivanje i
koordinacija tijela državne
uprave u području
multilateralnih aktivnosti;
proaktivnije sudjelovanje u
procesima formiranja politika
i donošenja odluka u
međunarodnim
organizacijama i inicijativama

aktivna suradnja sa zainteresiranim tijelima državne uprave, diplomatskim broj doprinosa u kreiranju nacionalnih
i konzularnim predstavništvima RH, stranim diplomatskim misijama u RH, stajališta RH te europskih politika na
udrugama civilnog društva; praćenje aktivnosti međunarodnih inicijativa iz temelju izrađenih nacionalnih stajališta RH
nadležnosti Službe, te obavljanje drugih stručnih poslova iz svog
djelokruga

Aktivno sudjelovanje u radu
sustava Ujedinjenih naroda te
povezanim aktivnostima
drugih međunarodnih i
regionalnih organizacija i
inicijativa (područja političkog
i sigurnosnog karaktera:
reforma UN-a, izgradnja mira,
medijacija i prevencija
sukoba, prevencija i suzbijanje
terorizma te nasilnog
ekstremizma,
suzbijanje i
Informiranje, usklađivanje

praćenje političkih i sigurnosnih pitanja te sudjelovanje u procesima
formiranja politika i donošenja odluka u okviru UN sustava te drugih
povezanih međunarodnih organizacija i inicijativa
sudjelovanje u kreiranju globalnih, europskih i nacionalnih politika na
temelju izrađenih nacionalnih stajališta RH

Organizacija i koordinacija lobističkih aktivnosti s ciljem realizacije
kandidatura RH za članstvo u tijelima UN-a (s naglaskom na Komisiju za
izgradnju mira, Gospodarsko i socijalno vijeće te Vijeće sigurnosti)
koordinacija rada Nacionalnog povjerenstva za prevenciju i suzbijanje
koordinacija, s naglaskom na terorizma, aktivni angažman u radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku
TDU i međunarodne partnere sigurnost i Savjeta za sprječavanje korupcije; sudjelovanje na drugim
u području multilateralnih
koordinacijama i sastancima u području multilateralnih aktivnosti;
aktivnosti
suradnja s sa stranim diplomatskim misijama u RH, tijelima iz sustava UNa, drugim međunarodnim organizacijama i inicijativama, te
zainteresiranim udrugama civilnog društva

pokrivenost sudjelovanja RH na svim
relevantnim međunarodnim sastancima

kontinuirano

Strateški plan MVEP 2017.2019., posebni cilj 1.2.

P

kontinuirano

Strateški plan MVEP 2017. 2019., posebni cilj 1.2.

P

Služba za UN

pokrivenost relevantnih sastanaka u okviru
rada UN-a, kao i radnih skupina Vijeća EU,
te priprema odgovarajućih platformi i
podloga za djelovanje, isticanje i provedba
nacionalnih inicijativa
ostvaren određen broj podrški tijekom
planskog razdoblja, odnosno na pojedinim
izborima
Učinkovita i pravovremena provedba
usvojenih nacionalnih i međunarodnih
dokumenata; realizacija konkretnih
projekata (konzultacije, inicijative,
dogovori, sastanci, izrada dokumenata) s
međunarodnim partnerima, TDU te
zainteresiranim udrugama civilnog društva

8.

9.

Vanjskopolitičko djelovanje u Aktivnosti i djelovanje RH u kontekstu promicanja i zaštite ljudskih prava
području ljudskih prava
na međunarodnoj razini i adresiranja vanjsko-političkih prioriteta (zaštita
ranjivih skupina, zaštita prava žena, borba protiv diskriminacije); aktivan
angažman RH u članstvu UN Vijeća za ljudska prava (2017.-19.) kosponzoriranje i glasanje za rezolucije i druge odluke Vijeća te izrada
novih standarda na području ljudskih prava i predstavljanje vlastitih
inicijativa, poput rezolucije o prigovoru savjesti na služenje vojnog roka.
Uska suradnja sa Stalnom misijom RH pri UN-u u Ženevi, kao i s nadležnim
službama MVEP slijedom otvorenog poziva svim mehanizmima VLJP,
koordinira i priprema posjete posebnih izvjestitelja RH, kao i odgovore na
njihove preporuke; priprema aktivno djelovanje RH za njeno sudjelovanje
u radu Opće skupštine UN-a i posebice Trećeg Odbora (podrška
inicijativama, kosponzoriranje i glasanje o rezolucijama), pri čemu usko
surađuje sa Stalnom misijom RH pri UN-u u New Yorku, kao i s nadležnim
službama u MVEP. S nadležnim TDU koordinira izradu izvješća za
Univerzalni periodički pregled (UPR), kao i nacionalnih izvješća o provedbi
UN ugovora na području ljudskih prava, dajući i svoj izvorni doprinos te
sudjelujući aktivno i u njihovom predstavljanju pred relevantnim
međunarodnim tijelima; neposredno surađuje s Uredom Visokog
povjerenika za ljudska prava te koordinira i priprema odgovore na njegove
inicijative; kao koordinator svih programskih aktivnosti Dječjeg fonda UNa (UNICEF) za RH daje podršku i aktivno surađuje u ostvarivanju
zajedničkih ciljeva Vlade RH i UNICEF-a; sudjeluje u radu izvršnog odbora
Ureda Visokog povjerenika UN za izbjeglice (UNHCR) te prati sveukupno
djelovanje ove organizacije; sudjeluje u radu izvršnog odbora UN za žene
(UN Women) i prati njegova zasjedanja; u okviru EU, sudjeluje u radu
radnih skupina Vijeća EU koja se bave određenim aspektima ljudskih prava
te prati provedbu ZVSP u dijelu koji se tiče nadležnosti Službe; priprema i
provodi djelovanje u međunarodnim inicijativama (uključujući i izradu
pisanih izvješća) koje je sukladno svojim prioritetima na području ljudskih
prava prihvatila – Partnerstvo za jednake budućnosti (EFP), Međunarodni
Djelovanje u području ljudskih Na nacionalnoj razini aktivno sudjeluje u radu različitih međuresornih
prava na nacionalnoj razini
tijela koja se bave svim aspektima promicanja i zaštite ljudskih prava, kao i
pripremom zakonodavstva te surađuje i sa svim ostalim ključnim akterima
kao što su saborski odbori i nezavisne institucije na području ljudskih
prava, a posebice udruge civilnog društva; priprema cjelokupni postupak
vezan za potpisivanje i ratifikaciju međunarodnih i regionalnih ugovora na
području ljudskih prava; priprema mišljenja na zakonske prijedloge i druge
vladine i resorne inicijative u svezi s ljudskim pravima; informira
predstavnike diplomatskog zbora u Zagrebu o hrvatskim aktivnostima i
stajalištima iz područja promicanja i zaštite ljudskih prava, te obavlja i
druge poslove iz svoga djelokruga. Prati prava nestalih osoba te obavlja
poslove Tajništva Nacionalnog odbora za međunarodno humanitarno
pravo.

broj i kvaliteta sudjelovanja na sastancima;
broj pokrenutih inicijativa

Služba za ljudska prava

Učinkovita i pravovremena provedba
usvojenih nacionalnih i međunarodnih
dokumenata; realizacija konkretnih
projekata (konzultacije, inicijative,
dogovori, sastanci, izrada dokumenata) s
TDU te zainteresiranim udrugama civilnog
društva

kontinuirano

Strateški plan MVEP 2017. 2019., posebni cilj 1.2.

P, A

Priprema aktivnosti RH i
diplomatsko djelovanje za
provedbu svih oblika suradnje
s regionalnim međunarodnim
organizacijama i incijativama

10.

Priprema i provedba predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe
(svibanj-studeni 2018.g.). Aktivno sudjelovanje i priprema aktivnosti RH i
diplomatsko djelovanje za provedbu svih oblika suradnje RH u regionalnim
međunarodnim organizacijama i inicijativama (OESS, Vijeće Europe, Unija
za Mediteran (UzM), Zaklada Anna Lindh za dijalog kultura (ALF), Afrička
unija, Asocijacija zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), Organizacija islamske
suradnje (OIC), Arapska liga, Frankofonija (OIF), i druge); praćenje
provedbe ZVSP u dijelu koji se tiče nadležnosti Službe; provođenje
vanjskopolitičkih i međuresornih aktivnosti na svim područjima u svojoj
nadležnosti (političko-vojna, ekonomsko-ekološka i ljudska dimenzija);
pripremanje i odobravanje završnih prijedloga političkih stajališta i
prijedloga pisanih materijala radi formuliranja nacionalnih strateških
odluka; nominiranje kratkoročnih i dugoročnih promatrače u OESS/ODIHR
i EU misije za promatranje izbora u drugim zemljama; provođenje i
koordinacija u suradnji s nadležnim tijelima aktivne pripreme u svrhu
preuzimanja i organizacije šestomjesečnog predsjedanja RH Odborom
ministara VE tijekom 2018. godine; organizacija i koordinacija suradnje s
nevladinim udrugama i međuresorna suradnja; suradnja s drugim
organizacijskim jedinicama u Upravi, Ministarstvu, državnim tijelima RH,
sa stranim diplomatskim misijama u zemlji, organizacijama, udrugama i
drugim subjektima u cilju usklađivanja, poticanja i praćenja radnih
aktivnosti na provedbi vanjske politike iz nadležnosti Službe; sudjelovanje
na međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima iz djelokruga
rada Službe; sudjelovanje u pripremi organizacije sastanaka i stručnih
skupova iz djelokruga rada Službe;

pokrivenost sudjelovanja RH na svim
relevantnim međunarodnim sastancima;
broj pokrenutih inicijativa, realizacija
konkretnih projekata

Služba za regionalne
međunarodne
organizacije i inicijative

kontinuirano

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

F

G

P, A

UPRAVA ZA KONZULARNE POSLOVE
Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave
A
1.

2.

B
Zaštita prava i interesa
hrvatskih državljana i pravnih
osoba u inozemstvu
Zaštita prava i interesa
hrvatskih državljana u
inozemstvu

C
D
pružanje konzularne pomoći i zaštite prava i interesa hrvatskih državljana i broj obrađenih predmeta / zamolnica
pravnih osoba u inozemstvu, te posredovanje u međunarodnoj pravnoj
pomoći
Izdavanje putnih isprava hrvatskim državljanima i rješavanje zahtjeva iz
broj obrađenih predmeta
područja državljanstva

Provedba zajedničke vizne
politike EU-a

praćenje donošenja pravnih instrumenata EU u području vizne politike i
sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća EU

broj donesenih pravnih instrumenata, broj
sastanaka

koordiniranje implementacije pravnih instrumenata EU-a koji se izravno
primjenjuju
implementacija pravnih instrumenata EU-a u hrvatsko zakonodavstvo

broj donesenih pravnih instrumenata; broj
sastanaka
broj pravnih instrumenata EU-a
implementiran u hrvatsko zakonodavstvo

E

Služba za međunarodnu sukladno propisanim
pravnu pomoć
rokovima
Služba za državljanstvo i sukladno propisanim
putne isprave
rokovima

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

H
P, O

P, O

Sektor za vize i strance
3.

4.

koordiniranje i provedba aktivnosti u sklopu priprema za ulazak u
šengenski prostor
Konzularno krizno upravljanje sudjelovanje u radu Radne skupine Vijeća EU za konzularne poslove

broj aktivnosti
broj održanih vježbi u području
konzularnog kriznog upravljanja odnosno
broj obavljenih evakuacija državljana RH i
drugih država članica EU-a s kriznih
područja

Služba za vize
A, P

sukladno propisanim
rokovima

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019.,
posebni ciljevi 1.1., 1.2.

Uprava za konzularne
poslove
Uprava za konzularne
poslove

P
Z, P
Z, P, A

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

P

5.

Pružanje konzularne pomoći i provedba odredaba Zakona o vanjskim poslovima, u dijelu u kojem se
broj slučajeva pružene konzularne pomoći i
zaštite državljanima drugih
odnosi na pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država zaštite državljanima drugih država članica
država članica EU
članica EU-a
EU-a

Služba za strance

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

P

E
Povjerenstvo za izradu
zakona / Služba za
pravne poslove

F

G

H

kontinuirano, po
potrebi

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017. - 2019.
Posebni cilj 1.3.3. - Prilagodba
pravnog okvira za djelovanje
službe kroz izmjenu postojećih
propisa i donošenje novih
zakona i podzakonskih propisa

GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za pravne poslove i ljudske resurse
A
1.

2.

B
Prilagodba pravnog okvira za
djelovanje službe kroz izmjenu
postojećih propisa i donošenje
novih zakona i podzakonskih
propisa

Jačanje administrativnih
kapaciteta Ministarstva

C
koordiniranje provedbe, provedba i davanje potpore provedbi prilagodbe
pravnog okvira za djelovanje službe kroz izmjenu postojećih i donošenje
novih zakona i podzakonskih propisa
koordiniranje provedbe, provedba i davanje potpore provedbi postupaka
osnivanja DMKU (u okviru važećeg te promijenjenog pravnog okvira)
koordiniranje provedbe, provedba i davanje potpore provedbi postupaka
postavljanja i opoziva šefova DMKU (u okviru važećeg te promijenjenog
pravnog okvira)
praćenje provedbe i njezino analiziranje te, po potrebi, predlaganje novih
i/ili izmjena postojećih zadaća i aktivnosti nužnih za ostvarenje posebnog
cilja
raspisivanje javnog natječaja za prijam u državnu službu u MVEP

prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

D
izrađeni prijedlozi pojedinačnih
podzakonskih i drugih provedbenih akata
izrađeni prijedlozi pojedinačnih
podzakonskih i drugih provedbenih akata
izrađeni prijedlozi pojedinačnih
podzakonskih i drugih provedbenih akata
izrađeni prijedlozi provedbenih akata

proveden postupak javnog natječaja

proveden postupak natječaja za prijam na
stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa

prikuplja potrebnu dokumentaciju , koordinira postupak, distribuira
informacije, priprema upute o postupku i pojedinim fazama natječaja i
izrađuje statističke analize kao preduvjet za planiranje raspisivanja
natječaja
rad u međunarodnim organizacijama i institucijama EU; objava natječaja
na intranetu MVEP-a; provedba pred-selekcijskog postupka/koordinacija
pripreme za stažiranja u EU delegacijama (EK, EEAS); provedba predselekcijskog postupka za sekundiranje u OESS-u; sekundiranje u EUinstitucijama; komunikacija s građanima/TDU/djelatnicima MVEP-a u vezi
s EPSO-om i sekundiranjem; lobiranje za EPSO AD9/AD12.

proveden postupak pripreme natječaja

planiranje karijernog razvoja državnih službenika i namještenika,
kontinuirano prati karijerni razvoj i promicanje djelatnika, provodi
postupak planiranja programa izobrazbe
koordiniranje provedbe, provedba i davanje potpore provedbi karijernog
razvoja profesionalnih diplomata, državnih službenika i namještenika

izrađeni prijedlozi provedbenih akata

Služba za pravne
poslove
Služba za radno-pravna
pitanja
Služba za pravne
poslove

Z, P

Z, P

Z, P

Služba za ljudske
resurse i Komisija za
provedbu javnog
natječaja

u roku 3 mjeseca od
dana objave JN

P

Služba za ljudske
resurse i Komisija za
provedbu natječaja

Raspisivanje javnog
poziva u roku mjesec
dana od dana
odobrenja sredstava
od strane HZZ-a

P

Služba za ljudske
resurse
stupanj razvijene suradnje s Europskom
službom za vanjsko djelovanje (EEAS),
Europskim uredom za odabir osoblja
(EPSO), Europskom komisijom (DG HR),
OESS-om (Tajništvo), UN-om; najavljeni
dolasci državljana RH iz TDU na rad u EU
institucije

Z, P

Kontinuirano

Služba za rad u
međunarodnim
organizacijama i
institucijama EU

Služba za ljudske
resurse

izrađeni prijedlozi rješenja, odluka i drugih
Služba za radno-pravna
akata nužnih za provedbu
pitanja

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017. - 2019.
Posebni cilj 1.3.3. - Prilagodba
pravnog okvira za djelovanje
službe kroz izmjenu postojećih
propisa i donošenje novih
zakona i podzakonskih propisa

P

P

P
kontinuirano, po
potrebi

P

kontinuirano, po
potrebi
3.

Provedba planiranih
koordiniranje, planiranje, izrada i provedba strategije ljudskih resursa za
aktivnosti u postupku
poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.
sukcesije diplomatske i
konzularne imovine bivše SFRJ
(Aneks B Ugovora o pitanjima
suckcesije)

za poslove predsjedanja RH Vijećem EU
2020. pripremljen plan potrebnog
zapošljavanja osoblja; provedena selekcija
i ostvareni karijerni razvoj osoblja kako bi
ljudski resursi mogli kvalitetno pridonijeti
ostvarivanju ciljeva predsjedanja; u
suradnji s nadležnim ustrojstvenim
jedinicama identificirane potrebne vještine
i znanja potrebna za predsjedanje kako bi
se koordinirao trening zaposlenika

Služba za strategiju
ljudskih resursa za
poslove predsjedanja
RH Vijećem EU 2020

Ugovor o pitanjima sukcesije Aneks B

Z, P

G

H

Sektor za financije i proračun
A

B
Unapređenje proračunskih
procesa i sustava za
upravljanje financijama

C
koordinacija proračunskog i strateškog planiranja te izmjena i dopuna
proračuna Ministarstva

D
Izrađen planski dokument (Strateški plan,
Proračun MVEP), potpisan od strane
čelnika te objavljen na javnim stranicama
Ministarstva

E

Služba za proračun

4.

koordinacija razvoja unutarnjih financijskih kontrola uključujući kontrolne odluke, interni akti; osiguranje
funkcije izvršenja proračuna
pretpostavki za Izjavu o fiskalnoj
odgovornosti, Prilog 1a, za proračunsku
godinu 2017.
izrada financijskih planova po ustrojstvenim jedinicama MVEP-a i DM/KU odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti

Služba za financijsko
upravljanje i kontrole

Služba za proračun
praćenje izvršenja financijskih planova po ustrojstvenim jedinicama MVEPa i DM/KU
implementacija računovodstvenih procedura prilikom izvršavanja
proračuna te izvještavanje

5.

izvješća odnos planiranih/ostvarenih
troškova
izvršenje proračuna sukladno temeljnim
proračunskim načelnima; evidentirani
rashodi i izdatci te prihodi i primitci u
Glavnu knjigu; zakonski propisana izvješća
i obrasci
evidentirani rashodi i izdatci te prihodi i
primitci u Glavnu knjigu
isplate

knjigovodstveno evidentiranje deviznog poslovanja s kontrolnim
funkcijama
Provedba učinkovitog sustava izračun svih relevantnih elemenata plaća, obustava i ovrha te ostalih
za obračun i isplatu plaća,
naknada i potpora, otpremnina, nagrada i darova; Izračun ugovora o djelu
naknada po ugovorima te
i autorskih honorara
izrada izvješća i obrazaca
izrađen i ovjeren obrazac te predan u
naknada iz radnog odnosa
nadležnu instituciju

Služba za proračun

Sektor za financije i
proračun
Služba za
računovodstvo
Služba za
računovodstvo
Služba za
računovodstvo

F

SP - I. kvartal,
realizacija I. i III.
kvartal;
donošenje Proračuna rujan/listopad,
izvršenje proračuna I.
kvartal - rokovi su
ovisni o Uputi
Ministarstva financija Nacionalni programa reformi
2017., reformska mjera 3.1.1.
Uspostava
sustava za strateško
periodički
planiranje i
upravljanje razvojem;
30 dana od stupanja
Smjernice ekonomske i
Državnog proračuna
fiskalne politike;
na snagu
mjesečno/kontinuira
no

P, A

P, A

P
A

P
kontinuirano
p
Nacionalni programa reformi
mjesečno i po potrebi 2017., reformska mjera 3.1.1.
Uspostava
sustava za strateško
kontinuirano
planiranje i

P
P

Sektor za materijalne poslove
A

B
C
Provedba i razvoj učinkovitog koordinancija izrade i izrada Plana nabave
sustava javne nabave

operativna provedba postupaka javne nabave roba, radova i usluga

6.

D
odluka o donošenju Plana nabave, izmjena
i dopuna Plana nabave te objava na javnim
stranicama Ministarstva

E

odluka o pokretanju postupka nabave,
odluka o odabiru, ugovor
Služba za nabavu

F

G

H

IV. kvartal

P

kontinuirano

P
Zakon o javnoj nabavi

Provedba i razvoj učinkovitog
sustava javne nabave

izrada podzakonskih akata iz područja javne nabave

opća uputa o planiranju nabave, provedbi i
praćenju izvršenja predmeta nabave u
Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

6.

izrada Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

izrada izvješća, propisanih obrazaca

7.

Unapređenje sustava
upravljanja imovinom u
nadležnosti MVEP-a te
podrške službi vanjskih
poslova

upravljanje procesima najma i prilagodbe prostora za smještaj novih
DMKU RH po odlukama Vlade RH o njihovu otvaranju - VRH Soeul,
konzulati Vitez i Livno
prilagodba prostora DMKU RH šengenskim standardima
upravljanje imovinom u vlasništvu RH stečenom sukcesijom diplomatske i
konzularne imovine bivše SFRJ
izrada i vođenje evidencije državne imovine kojom upravlja MVEP
rekonstrukcija i stavljanje u funkciju zgrade u vlasništvu RH u Bruxellesu

A

B

C

Služba za nabavu

ažuriran Registar sklopljenih ugovora i
okvirnih sporazuma na javnim stranicama
Ministarstva
zakonski propisana te interna izvješća i
obrasci
racionalno i svrsishodno korištenje
nekretninama
prilagođeni i opremljeni prostori
sklapanje i izvršenje kupoprodajnih
ugovora
evidencija nekretnina kojima se koristi
MVEP za smještaj DMKU u inozemstvu
jedinstven prostor za SP RH u Bruxellesu i
VRH u Bruxellesu

Sektor za opće i tehničke poslove
D

01. srpnja 2017.

Zakon o javnoj nabavi

svakih šest mjeseci

P

kontinuirano

Služba za upravljanje
imovinom

E

kontinuirano

F

P
Strateški plan MVEP-a 2017.2019., posebni ciljevi 1.2 i 1.3;
Uredba o registru državne
imovine, Pravilnik o javnoj
nabavi u DMKU RH u
inozemstvu, Odluke Vlade RH
o otvaranju VRH u Seoulu,
konzulata u Vitezu i Livnu, te
rekonsturkcije zgrade u
Bruxellesu

G

Unapređenje sustava podrške organiziranje rada internih ugostiteljskih usluga, usluga čišćenja prostora i izvršene interne ugostiteljske usluge,
službi vanjskih poslova
usluga održavanja objekata te izrada planova i planskih dokumenata
pomoćni poslovi, poslovi održavanja i
čišćenja poslovi
prostorazaprimanja
MVEP-a i otpreme
organizacija poslova zaprimanja i otpreme pismena, organizacija poslova izvršeni
arhiviranja i psmohrane te izrada planova i planskih dokumenata

organiziranje rada voznog parka (organizacija prijevoza za potrebe
Ministarstva, cargo otpreme i izrada planova vezanih za organizaciju
nabve vozila i opreme kao i ostalih aktivnost vezanih uz rad službe),

8.

provođenje zaštite na radu, zaštite radnog okoliša, protupožarne zaštite,
civilne obrane i izrada planova i planskih dokumenata

9.

Informatizacija poslovanja upravljanje administrativnim
poslovnim procesima i radnim
tokovima

definiranje glavnih administrativnih poslovnih procesa uredskog
poslovanja u službi vanjskih poslova
definiranje modela upravljanja dokumentacijom u okviru digitalizacije
poslovanja

pismena, poslova arhiviranja i
psmohranete, te izrađeni planovi i planski
dokumenti
izvršene usluge prijevoza i cargo otpreme
za potrebe Ministarstva

P, A
P, A
P, A
P
P

H
P
P

Sektor za opće i
tehničke poslove

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019.

izvršenje obveza vezanih uz provođenje
zaštite na radu, zaštite radnog okoliša,
protupožarne zaštite, civilne obrane
izrada planova i planskih dokumenata
izrada idejnog projekta s prijedlozima
novih funkcionalnosti

P

P

Povjerenstvo za
pripremu u provedbu
pojekta "Informatizacija
poslovanja - upravljanje

kontinuirano

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017.-2019., Posebni
cilj 1.3. - Upravljanje i razvoj

P

P

Sektor za informatiku i telekomunikacije
A
10.

B
C
Unaprjeđenje informacijskog i unaprjeđenje funkcionalnosti informacijskog sustava IKOS - HVIS
telekomunikacijskog sustava
priprema HVIS-a za rad u šengenskom okruženju
MVEP-a
podrška akreditacije sustava IKOS
interkonekcija (povezivanje) IKOS-a s EU-ovim klasificiranim
informacijskim sustavima - elektronička distribucija EU-ovih klasificiranih
podataka
završetak postupka uključivanja korisničkih računala DMKU u sustav za
središnje upravljanje i održavanje računalne opreme, kao preduvjet i za
uvođenje šengenskih standarda
primjena novih tehnologija (Operativni Sustavi, Office 365)
opremanje svih DMKU poslovnim sustavom VoIP

D
broj opremljenih DMKU-a
broj opremljenih DMKU-a
postotak prilagodbe IKOS-a
postotak prilagodbe IKOS-a

E
Sektor za informatiku i
telekomunikacije

F
kontinuirano
kontinuirano do
ulaska u "šengen"

Sektor za informacijsku
sigurnost / Sektor za
informatiku i
telekomunikacije

G

P
Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017. - 2019. ,
Posebni cilj 1.3. - Upravljanje i
razvoj službe vanjskih poslova

broj DMKU-a uključenih u sustav za
središnje upravljanje i održavanje
računalne opreme (projekt „Domena“)
broj primjena
broj opremljenih DMKU-a

H
P

I
P

P
O
P

kontinuirano

Sektor za informatiku i
telekomunikacije

11.

12.

13.

Praćenje i primjena
sigurnosnih standarda u cilju
poboljšanje informacijskoInformatizacija poslovanja upravljanje administrativnim
poslovnim procesima i radnim
tokovima

Informatička podrška EU
predsjedanju 2020.

unaprjeđenje sigurnosti informacijsko-komunikacijskog sustava MVEP-a u definiranje ključnih prioriteta i plana
aktivnosti
suradnji s nadležnim državnim tijelima i partnerima
operativna izvedba
donošenje strategije o nadogradnji ili izgradnji novog sustava - analiza
glavnih administrativnih poslovnih procesa, definiranje potreba i
mogućnosti, istraživanje tržišta i postojećih riješenja te izrada idejnog
projekta s prijedlozima unaprjeđenja putem digitalizacije
donošenje i izrada poslovnog plana

definiranje potreba i uspostava modela suradnje s nadležnim
ustrojstvenim jedinicama
kordinacija s nadležnim službama

kontinuirano

Sektor za informatiku i
telekomunikacije

donošenje i izrada poslovnog plana

do kraja 2020.

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019. ,

I
P

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019. ,
Posebni cilj 1.3. Upravljanje i razvoj službe
vanjskih poslova

A

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019. ,

P

Sektor za informacijsku sigurnost
A
14.

B
C
Sigurnost informacijskih
provedba zakonski propisane sigurnosne akreditacije IKOS-a
sustava i nadogradnja IKOS-a interkonekcija (povezivanje) IKOS-a s EU-ovim klasificiranim
informacijskim sustavima - elektronička distribucija EU-ovih klasificiranih
podataka
Sigurnosna akreditacija samostalnih računala u Registru MVEP
Program podizanja sigurnosne Uspostava i implementacija programa održavanja sigurnosnih radionica,
kulture i svijesti (security
predavanja i tečajeva
awareness)
Uspostava i implementacija multimedijskih aplikacija: e-učenje, e-testovi
iz područja sigurnosti
Schengen - uspostava EU
sigurnosnih standarda

15.

Zaštita podataka

Nabava i ugradnja sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite

E

D
postotak prilagodbe IKOS-a

Broj i postotak akreditiranih
samostalnih računala
Broj održanih predavanja iz područja
sigurnosti
Broj polaznika e-tečajeva iz područja
sigurnosti
broj opremljenih DMKU-a

Održavanje sustava tehničke zaštite

broj DM/KU u kojima je obavljeno
održavanje

unaprjeđenje sustava nacionalne kripto-komunikacije
implementacija sustava za EU-ovu kriptiranu podatkovnu komunikaciju

broj opremljenih DMKU-a

Uvođenje elektroničkog
uredskog poslovanja

utvrđivanje prioritetnih točaka poslovanja za provedbu cilja

G
Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za
razdoblje 2017. - 2019. ,
Posebni cilj 1.3. - Upravljanje i

Strateški plan MVEP 2018. 2020.

H
I, P

P

kontinuirano

Strateški plan MVEP 2018. 2020.

Sektor za informacijsku
sigurnost

provedba zakonski propisanog nadzora nad provedbom mjera i standarda broj DMKU-a u kojima je obavljen nadzor
informacijske sigurnosti u MVEP-u i DMKU-ima
ugradnja sustava tehničke zaštite (TZ) u objektima DMKU koji nemaju
broj obavljenih poslova
sustav TZ; zamjena neispravnih sustava TZ i zamjena sustava koje nije
ugradio Sektor za informacijsku sigurnost
nadogradnja središnjeg dojavnog sustava protuprovale (CDS)
broj DMKU-a u kojima je nadograđen CDS
16.

F

tijekom godine

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019. ,
Posebni cilj 1.3. Upravljanje i razvoj službe
vanjskih poslova

P
I
P
P

broj utvrđenih prioritetnih točaka
poslovanja i donošenje plana realizacije
projekta
Sektor za opće i
tehničke poslove

do kraja godine

Strateški plan Ministarstva
vanjskih i europskih poslova
za razdoblje 2017. - 2019. ,
Posebni cilj 1.3. Upravljanje i razvoj službe
vanjskih poslova

P

SAMOSTALNI SEKTOR ZA ANALITIKU I POLITIČKO PLANIRANJE
A

B

C

D

E

F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Redovito periodičko analitičko
informiranje službe vanjskih
poslova i drugih aktera
vanjske politike RH o
aktivnostim u odnosima RH sa
svijetom i o vanjskopolitičkim
događajima, susretima,
procesima i odnosima

praćenje i analiziranje dokumenata s PIKOS-a, prikupljanje najava
najvažnijih sastanaka i susreta visokih dužnosnika te izrada i postavljanje
na PIKOS biltena "Dnevni brifing"
praćenje i analiziranje dokumenata s PIKOS-a, stranih i domaćih javnih
izvora, prikupljanje, analiziranje i sažimanje informacija, najavljivanje
događaja, i mogućih daljnjih razvoja te uočavanje šansi, rizika i trendova;
izrada i postavljanje na PIKOS biltena "Tjedni naglasci"

redovitost, kvaliteta i pravodobnost
"Dnevnog brifinga"
redovitost, kvaliteta i pravodobnost
"Tjednih naglasaka"

redovitost, obuhvatnost i pravodobnost
mjesečnih najava
Kontinuirano analiziranje
praćenje i analiziranje svih dostupnih analitičkih i informativnih materijala, upućenost u sve aktualne i relevantne
vanjskopolitičkih tema, tema i dokumenata i publikacija o svim temama od interesa za RH
teme, odnose, pitanja i procese
dokumenata iz međunarodnih
odabiranje i analiziranje odabranih tema, prikupljanje potrebnih
aktualnost, kvaliteta i svrsishodnost
odnosa za potrebe službe
informacija, stajališta, ocjena i prognoza, pisanje analiza i njihovo
izrađenih analiza
vanjskih poslova i drugih
postavljanje na PIKOS
aktera vanjske politike RH
odabiranje i analiziranje pojedinih opsežnih dokumenata te pripremanje i relevantnost i kvaliteta analitičkopostavljanje na PIKOS sažetih analitičko-informativnih prikaza tih
informativnih prikaza
dokumenata
prikupljanje informacija o planovima rada međunarodnih organizacija za izrađene informacije i analize
2019. i kretanjima u međunarodnim odnosima
Priprema ili analitička
izrada teza za govore i sastanke te nacrta govora i predavanja za mvep ili broj, kvaliteta i pravodobnost izrađenih
redaktura tekstova za javne
na njezin zahtjev
teza i nacrta
izrada mišljenja i ocjena o pojedinim temama te analitičko oblikovanje ili broj, kvaliteta i primjerenost izrađenih
nastupe i sastanke mvep te
redaktura materijala za vanjskopolitičke aktivnosti na zahtjev kabineta
mišljenja i ocjena
davanje analitičkih ocjena i
mvep ili drugih ustrojstvenih jedinica
mišljenja
Političko planiranje
prikupljanje informacija za Godišnji plan rada 2019., koordinacija,
priređeni, odobreni i objavljeni godišnji
usklađivanje i tehničko sravnjivanje, redaktura, informatička obrada
planovi
teksta , provjera po ustrojstvenim jedinicama, pisanje uvodnog teksta

Sudjelovanje u analitičkim
konzultacijama, na
međunarodnim i drugim
tematskim skupovima

svakodnevno

Služba za analitiku

izrada mjesečnih najava najvažnijih vanjskopolitičkih događaja

izrada, usuglašavanje i finaliziranje nacrta strategijskih materijala hrvatske
vanjske i europske politike
izrada priloga za Strateški plan MVEP 2018. - 2020. i druge planske
dokumente
razmjena mišljenja (brain storming) s drugim ustrojstvenim jedinicama u
MVEP-u, analitičkim službama u RH, think-tank -ovima, fondacijama

dovršen i mvep-u predan tekst nacrta
Strategije
broj priloga

sudjelovanje na bilateralnim i multilateralnim konzultacijama sa stranim
analitičkim službama
stručna i sadržajna priprema tema te sudjelovanje na međunarodnim i
domaćim tematskim skupovima
sudjelovanje na kongresima, u stručnim skupinama i sl.

izrađene promemorije, bilješke, izvješća

Suradnja s akademskom
zajednicom i nevladinim
sektorom
Izvješćivanje i dokumentiranje prikupljanje informacija o planiranim i ostvarenim aktivnostima
dužnosnika i tijela te unošenje informacija u obliku najava događaja

svakog tjedna

A
Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1. i 1.2.

mjesečno

A

A
A

kontinuirano
Služba za
analitiku/Služba za
pripremu javnih
nastupa

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1. i 1.2.
povremeno

A

A

prema potrebi

povremeno, po
potrebi

Služba za pripremu
javnih nastupa

svibanj-lipanj, studeniprosinac
tijekom godine

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1. i 1.2.

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1. i 1.2.

po potrebi

A, P
A, P

A, P

A, P
A, P

broj i korisnost sastanaka

izrađene bilješke i informacije ili
podnesena izvješća
broj sudjelovanja, podnesena izvješća

Služba za
analitiku/Služba za
pripremu javnih
nastupa

P, A

prema potrebi

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1. i 1.2.

P, A

Služba za analitiku
izrađene najave vanjskopolitičkih zbivanja

Služba za
analitiku/Služba za
pripremu javnih
nastupa

O

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1. i 1.2.

P, A

F

G

H

prema zadanim
rokovima/dnevno,
mjesečno

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

P, A

mjesečno

SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU DIPLOMACIJU I KULTURNU SURADNJU
A
1.

B
Informiranje službe vanjskih
poslova o relevantnim
medijskim sadržajima

C
priprema biltena temeljenih na obrađenim prilozima iz domaćih i stranih
medija, odabir i prevođenje članaka iz stranog tiska i agencijskih vijesti,
objava sadržaja na internim stranicama, dostava primateljima biltena

D

E

broj biltena

Služba za javnu
diplomaciju

2.

3.

Informiranje javnosti o
članstvu RH u EU

obilježavanje Dana Europe i 5 godina članstva u EU kroz komunikaciju s
građanima, publikacije, web stranice

broj distribuiranih publikacija i sadržaja na
web-stranicama

Provedba Natječaja za prijavu priprema i provedba natječaja
projekata iz područja
Informiranja o EU u svrhu
ostvarenja financijske potpore

broj projekata

Komunikacija s medijima

broj odgovora, objava u medijima, izjava,
intervjua, priopćenja, najava i ostaloga;
broj aktivnosti

4.

a) informiranje i svakodnevno komuniciranje s javnošću o
vanjskopolitičkim stajalištima i aktivnostima službe vanjskih poslova; b)
odgovaranje na upite medija, organizacija brifinga, izjava za medije,
intervjua dužnosnika MVEP-a, slanje priopćenja i najava medijima; c)
prezentacija i promocija projekata koje organizira MVEP

5.

Održavanje, dizajn, redizajn i
izrada mrežnih stranica MVEPa, DM/KU-a, Diplomatske
akademije i Gospodarske
diplomacije te održavanje i
dizajn korisničkih računa
MVEP-a na društvenim
mrežama (Facebook, Twitter,
Flickr, You Tube)

broj aktivnosti

6.

Razvijanje i ostvarivanje
projekti promidžbe hrvatske kulture, umjetnosti, znanosti, jezika i
programa javne diplomacija i kulturne baštine u zemlji i svijetu, obilježavanje godišnjica/obljetnica,
kulturne promidžbe
predsjedanja u međunarodnim organizacijama i institucijama, godina
kulturne suradnje, Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture 2020

broj aktivnosti

7.

Potpora sudjelovanju u
priprema i provedba poziva
projektima kulturne
promidžbe RH u svijetu u
suorganizaciji s diplomatskokonzularnim predstavništvima
Provedba Natječaja za prijavu priprema i provedba natječaja
programa/projekata udruga društava prijateljstva u svrhu
ostvarenja financijske potpore

broj projekata

8.

komunikacija i suradnja s tvrtkama za održavanje web-stranica MVEP-a, broj aktivnosti
osmišljavanje novog izgleda i dizajna web-stranica MVEP-a, praćenje i
komunikacija s DM/KU-ima u svezi sa sadržajima web-stranica DM/KU-a,
postavljanje sadržaja na društvene mreže kojima se koristi MVEP

Služba za javnu
diplomaciju

kontinuirano

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

P

prema definiranom u
natječaju

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.1.

P

kontinuirano

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

P

kontinuirano

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

P

kontinuirano, po
potrebi

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

P

prema definiranom u
pozivu

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

P

prema definiranom u
natječaju

Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017. - 2019.,
posebni cilj 1.2.

P

Služba za
odnose s
javnošću

Služba za javnu
diplomaciju i Služba za
kulturnu suradnju

Služba za kulturnu
suradnju

DIPLOMATSKA AKADEMIJA
A
1.

B
Sudjelovanje u razvoju
diplomatskog kadrovskog
potencijala RH sustavnim
stručnim usavršavanjem za
obavljanje diplomatskih i
europskih poslova

C
D
razvijanje osposobljenosti zaposlenika službe vanjskih poslova putem
broj stručno osposobljenih zaposlenika
općih i posebnih diplomatskih, konzularnih, europskih i administrativnih MVEP RH za diplomatske, konzularne,
tečajeva, seminara, radionica i predavanja; održavanje međunarodnih,
europske i administrativne poslove
regionalnih i domaćih simpozija, konferencija, tribina, okruglih stolova i
predavanja; periodičke provjere znanja putem savjetničkih i dugih stručnih
ispita

E

F

Služba za diplomatsko
usavršavaje

kontinuirano

G
Strateški plan MVEP za
razdoblje 2017.- 2019., posebni
cilj 1.3. Upravljanje i razvoj
službe vanjskih poslova;
Pravilnik o Diplomatskoj
akademiji i savjetničkom
ispitu; memorandumi i/ili
protokoli o suradnji DA s
istovrsnim tijelima drugih
država

H

P, A

2.

Sustavno podupiranje razvoja provođenje Plana i Programa priprema za odlazak djelatnika MVEP RH te
obrazovanja službe vanjskih i resornih predstavnika u DM/KU RH u inozemstvo te u tom kontekstu
europskih poslova provedbom provođenje tečaja stranih jezika
programa priprema
diplomatskog i
administrativno-tehničkog
osoblja za rad u DM/KU

broj organiziranih sastanaka i ostalih
oblika usavršavanja u svrhu priprema
djelatnika za odlazak na mandate, broj
polaznika koji su uspješno završili sve
planirane i zadane pripremne aktivnosti te
broj i uspjeh polaznika jezičnih tečajeva

Služba za pripreme za
rad u DM/KU

Strateški plan MVEP za
kontinuirano, u
razdoblje 2017. - 2019.,
skladu sa zadanim
posebni cilj 1.3. Upravljanje i
rokovima; sukladno razvoj službe vanjskih poslova;
Planu i Programu
Zakon o vanjskim poslovima,
priprema te
Pravilnik o unutarnjem redu
godišnjem planu
službe vanjskih poslova;
provedbe tečajeva
Pravilnik o Diplomatskoj
stranih jezika
akademiji i savjetničkom ispitu

P, A

DIPLOMATSKI PROTOKOL
A
1.

2.

B
Priprema, izrada i provođenje
programa bilateralnih
aktivnosti ministrice u zemlji i
inozemstvu, te posjete stranih
visokorangiranih dužnosnika
Republici Hrvatskoj

Komunikacija s
predstavnicima diplomatskog
zbora u RH

C

D

koordinacija s tijelima državne uprave uključenima u programe

broj ostvarenih koordinacija

na prijedlog ministrice, priprema i provođenje drugih protokolarnih i
konferencijskih aktivnosti

broj drugih aktivnosti

koordinacija aktivnosti u pogledu ostvarivanja privilegija i imuniteta
članova stranih DM/KU i međunarodnih organizacija u RH

broj koordinacija

brifinzi za diplomatski zbor po određenim temama
potpora novoakreditiranim veleposlanicima pri dolasku, te nastupnim i
oproštajnim posjetima
ažuriranje diplomatske liste i vođenje evidencija o stranim misijam i
njihovom osoblju akreditiranom u RH
postupanje po zahtjevima za izdavanje agremana, egzekvatura,
konsentmana

E
Služba za ceremonijal i
posjete
Diplomatski protokol

Služba za privilegije i
imunitete

Služba za ceremonijal i
posjete; Služba za
Služba za ceremonijal i
posjete; Služba za
broj dolazaka, posjeta i oproštajnih posjeta
privilegije i imunitete

broj postupanja

G
aktualni Strateški plan MVEP

prema potrebi

broj brifinga

broj ažuriranih i evidencijskih jedinica

F
prema potrebi

Služba za privilegije i
imunitete
Služba za privilegije i
imunitete

kontinuirano

H
P

P

aktualni Strateški plan MVEP

P

prema potrebi

P

kontinuirano

P

kontinuirano

P

kontinuirano

P

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRIPREME PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020.
A

1.

B
C
D
Prilagoditi unutarnje
Izraditi Prijedlog odluke VRH o izmjenama i dopunama Uredbe o
Početak djelovanja nove organizacijske
ustrojstvo glavnog
unutarnjem ustrojstvu MVEP-a, kojom će se ustrojiti Samostalni sektor za strukture
koordinativnog tijela HR PRES pripremu ; izraditi pripadajuću sistematizaciju radnih mjesta u
Samostalnom sektoru predsjedanja RH Vijećem EU
Pripremiti za usvajanje krovnu Izraditi Prijedlog odluke VRH o organizaciji priprema za predsjedanje RH
Odluku VRH o pripremama za Vijećem EU 2020.
HR PRES

2.

E
Samostalna služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.

F
kraj siječnja 2018.

Provođenje krovne Odluke VRH o priprema Samostalna služba za
za HR PRES
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.

kraj siječnja 2018.

G

H

Z, P

Z, P

Početak djelovanja koordinativnog tijela
Samostalna služba za
VRH za HR PRES s ciljem izvršenja zadaća iz pripreme predsjedanja
krovne VRH Odluke o priprema za HR PRES RH Vijećem EU 2020.

kraj siječnja 2018.

Razraditi temeljne i preliminarne financijske, kadrovske i
organizacijske/logističke planove te definirati plan aktivnosti i rokove za
njihovo ispunjenje

Pratiti ispunjavanje AP

Samostalna služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.

prvi kvartal 2018.

Organizacija tematskih konzultacija s pojedinim DČ EU; izraditi analizu
iskustava s naglaskom na izradi proračuna i pripremi ljudskih resursa

Prikupljanje relevantnih činjenica s ciljem Samostalna služba za
njihovog odgovarajućeg implementiranja u pripreme predsjedanja
HR PRES
RH Vijećem EU 2020.

prvi kvartal 2018.

Redoviti kontakti s predstavnicima
Ministarstva financija

Samostalna služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.

prvi kvartal 2018.

Samostalna služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.

prvi kvartal 2018.

Izraditi plan obuke za HR PRES Analizirati postojeće ljudske resurse, procijeniti potrebu za obrazovanjem i Završetak izrade plana obuke u
obukom za HR PRES te izraditi plan obuke
predviđenom roku i praćenje programa
obuke

Samostalna služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.

drugi kvartal 2018.

Definirati kulturne programe
za HR PRES

Započeti preliminarne razgovore s Ministarstvom kulture i ostalim
relevantnim tijelima o kulturnom programu HR PRES te izraditi kulturni
program

Donošenje kulturnog programa u
predviđenom roku

Samostalna služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.

drugi kvartal 2018.

9.

Raspisati javni natječaj za
vizualni identitet HR PRES

Pripremiti nacrt teksta/uvjeta za natječaj za vizualni identitet HR PRES

11.

Započeti izradu web-stranice
za HR PRES

Određivanje sadržaja web-stranice; grafičko dizajniranje web-stranice;
zakup web-domene

Redoviti kontakti s predstavnicima
Ministarstva kulture te završetak natječaja
za vizualni identitet HR PRES
Praćenje izrade web-stranice

12.

Izbor lokacija i glavne zgrade
za HR PRES

Stupiti u kontakt s Ministarstvom državne imovine; ispitati stanje na
tržištu radi odabira prikladnih lokacija /objekata

Finalizacija odabira osoba
koje će predsjedati radnim
tijelima Vijeća EU za vrijeme
HR PRES
Pokretanje postupaka javne
nabave za potrebe HR PRES

Nakon što TDU dostave prijedloge imena koja bi predsjedala radnim
tijelima Vijeća EU, potrebno izraditi Prijedlog odluke o imenovanju
predsjedatelja/zamjenika radnim tijelima Vijeća EU i uputiti VRH na
donošenje
U suradnji s nadležnim tijelima dogovoriti potrebe, uvjete i rokove za
provedbu postupaka javne nabave

Samostalna služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.
Samostalna služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.
Samostalna služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.
Samostalna služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.

drugi kvartal 2018.

10.

3.

4.

5.

6.

Ustrojiti koordinativno tijelo
VRH za HR PRES

Izraditi Prijedlog odluke o strukturi koordinativnog tijela VRH za HR PRES

Izraditi i predložiti VRH
Akcijski plan priprema za
predsjedanje

Nastavak konzultacija s
pojedinim DČ EU o
pripremama za HR PRES

Pripremiti odluku VRH o
Na temelju elemenata dosadašnjih troškova pojedinih DČ EU za vrijeme
gornjoj granici proračuna HR njihovog predsjedanja okvirno odrediti iznos sredstava u državnom
PRES
proračunu za potrebe HR PRES

Odrediti potrebe za ljudstvom Utvrditi koliko je osoba potrebno zaposliti te kojih profila i za koje poslove Pravovremeno uključivanje dodatnih
za HR PRES
djelatnika u sustav
7.

8.

13.

14.

15.

Nastavak kontakata s GTV, EK, Odrediti kontakt osobe za kontakte s tijelima EU i DČ EU, organiziranje
EP i državama članicama EU sastanaka po potrebi
predsjedavateljicama

Pronalaženje lokacija/objekata i njihova
prilagodba potrebama projekta u
zakazanom roku
Donošenje Odluke o imenovanju
predsjedatelja/zamjenika predsjedatelja
radnih tijela Vijeća EU

Z, P

Z, P

O

Z, P

P, O

O

O

Z, P
drugi kvartal 2018.
P, O
drugi kvartal 2018.
P, O
prvi kvartal 2018.
Z, P

Praćenje izvršenja rokova u postupcima javne
Samostalna
nabave služba za
pripreme predsjedanja
RH Vijećem EU 2020.

kontinuirano

Prikupljanje relevantnih činjenica s ciljem Samostalna služba za
njihovog odgovarajućeg implementiranja u pripreme predsjedanja
organizaciji HR PRES
RH Vijećem EU 2020.

kontinuirano

Z, P, A, O

O

