
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA  

RADNE SKUPINE ZA KOORDINACIJU NACIONALNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU 

KONFERENCIJE O BUDUĆNOSTI EUROPE  

 

 

 Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 

85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Hrvatski sabor 

je na sjednici održanoj ___________2021. godine donio 

 

 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA  

RADNE SKUPINE ZA KOORDINACIJU NACIONALNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU 

KONFERENCIJE O BUDUĆNOSTI EUROPE  

 

 

I. 

   

  U Radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije 

o budućnosti Europe imenuju se: 

 

za člana  

GARI CAPPELLI  

 

za zamjenika člana 

DOMAGOJ HAJDUKOVIĆ. 

 

II. 

 

Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu danom 

donošenja. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Uz točku I.     

 

Odlukom o upoznavanju sa Zajedničkom izjavom o Konferenciji o budućnosti 

Europe te o osnivanju Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru 

Konferencije o budućnosti Europe (u daljnjem tekstu: Odluka), koju je Vlada Republike 

Hrvatske donijela 18. ožujka 2021. u svrhu praćenja rada i koordinacije nacionalnih aktivnosti 

u okviru Konferencije o budućnosti Europe, koja se pokreće temeljem Zajedničke izjave, 

osniva se Radna skupina za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o 

budućnosti Europe (u daljnjem tekstu: Radna skupina).  

U točki III. Odluke propisano je da radnu skupinu čine: 

- ministar vanjskih i europskih poslova, predsjednik Radne skupine 

- predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, zamjenik predsjednika 

Radne skupine 

- državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, zamjenik predsjednika 

Radne skupine  

  Propisano je da su članovi radne skupine: 

1. državni tajnik u Ministarstvu financija 

2. državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 

3. državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 

4. državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

5. državni tajnik u Ministarstvu zdravstva 

6. državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova 

7. državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja 

8. državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija 

9. državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave 

10. državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede 

11. državni tajnik u Ministarstvu obrane 

12. državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta 

13. državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 

14. državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 

15. državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja 

16. državni tajnik Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 

17. državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva 

18. ravnatelj Ureda za udruge 

19. predstavnik Hrvatskoga sabora 

20. predstavnik udruga lokalne i područne (regionalne) samouprave  

21. dva predstavnika organizacija civilnog društva. 

U točki V. propisano je da u radu Radne skupine sudjeluju i zamjenici članova. 

U točki IV. Odluke propisano je da su zadaće Radne skupine:  

- kontinuirano i sustavno pratiti rad te aktivnosti povezane s provedbom Konferencije o 

budućnosti Europe, na svim razinama 

- pravovremeno predlagati smjernice Vladi Republike Hrvatske za djelovanje tijela 

državne uprave, uključujući kroz nacionalne panele građana ili druga tematska 

događanja, o čemu će Vlada Republike Hrvatske zaključkom zadužiti dotična tijela 

državne uprave 



- predlagati komunikacijske inicijative i strategije glede uključivanja javnosti u suradnji sa 

službama nadležnim za odnose s javnošću 

- donositi odluke o uključivanju u organizaciju događaja na europskoj i nacionalnoj razini 

te koordinirati pripremu i provedbu s tim povezanih aktivnosti 

- ostale aktivnosti vezane uz provedbu Konferencije o budućnosti Europe, prema potrebi. 

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske dopisom 

KLASA: 080-02/21-01/05, URBROJ: 521-21-01 od 30. ožujka 2021., upućenim Hrvatskom 

saboru, a sukladno Odluci zatražilo je imenovanje člana i zamjenika člana u Radnu skupinu za 

koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe.   

  Dopis za imenovanje predstavnika Hrvatskoga sabora u Radnu skupinu za 

koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe proslijeđen je 

aktom KLASA: 080-02/21-01/05, URBROJ: 6511-1-21-02, od 2. travnja 2021. Odboru za 

izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora koji je sukladno navedenom i u 

skladu sa odredbama Odluke pokrenuo postupak za imenovanje člana i zamjenika člana u 

Radnu skupinu i uputio dopis Klubovima zastupnika KLASA: 021-13/21-06/03, URBROJ: 

6521-18-21-02 od 14. travnja 2021. i požurnicu od 20. travnja 2021. te zatražio da Odboru do 

21. travnja 2021. dostave prijedloge za imenovanje člana i zamjenika člana u Radnu skupinu. 

  U Odbor su u traženom roku do 21. travnja 2021. zaprimljeni sljedeći 

prijedlozi klubova zastupnika: 

- Klub zastupnika Domovinskog pokreta za člana predlaže dr. sc. Stephena Nikolu 

Bartulicu, a za zamjenicu člana dr. sc. Vesnu Vučemilović (prijedlog od 15. travnja 

2021.), 

- Klub zastupnika HDZ-a za člana predlaže Garija Cappellija, a za zamjenika člana 

predsjednika Odbora za europske poslove Domagoja Hajdukovića (prijedlog od 20. 

travnja 2021.), 

- Klub zastupnika zeleno – lijevog bloka za člana predlaže Bojana Glavaševića, a za 

zamjenika člana dr. sc. Damira Bakića (prijedlog od 21. travnja 2021.), 

- Klub zastupnika Centra i GLAS-a za članicu predlažu Daliju Orešković (prijedlog od 21. 

travnja 2021.).  

  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 12. 

sjednici održanoj 22. travnja 2021., bez rasprave u skladu s člankom 105., stavkom 1., 

podstavkom 2., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora i 

točkom III. i V. Odluke većinom glasova i to sa 7 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom  

utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   

 

 

Uz točku II. 

 

Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

 

KLASA: 021-13/21-06/03 

URBROJ: 6521-18-21-___ 

Zagreb, 22. travnja 2021. 


