
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Klasa: 022-03/13-04/295 
Urbroj: 50301-21/21-13-3 

Zagreb, 4. srpnja 2013. 

Predmet: Odluka o osnivanju Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga 
gospodarstva 

U prilogu se dostavlja predmetna Odluka, koju je Vlada Republike Hrvatske 
donijela na sjednici održanoj 4. srpnja 2013. godine. 

Dostaviti, s prilogom: 
- Ministarstvu vanjskih i europskih poslova 

n/r prvoj potpredsjednici Vlade Republike 
Hrvatske i ministrici 
n/r zamjeniku ministrice 

- Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
n/r potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru 
n/r zamjeniku ministra 

- Ministarstvu financija 
n/r ministru 
n/r zamjeniku ministra 

- Ministarstvu gospodarstva 
n/r ministru 
n/r zamjeniku ministra 

- Ministarstvu poduzetništva i obrta 
n/r ministru 
n/r zamjeniku ministra 

- Ministarstvu poljoprivrede 
n/r ministru 
n/r zamjenici ministra 
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- Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 
n/r ministru 

- Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture 
n/r zamjeniku ministra 

- Ministarstvu turizma 
n /r zamjeniku ministra 

- Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske 
n/r savjetnici predsjednika Vlade Republike 
Hrvatske za gospodarstvo 

- Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak 
n/r predsjedniku Uprave 

- Agenciji za investicije i konkurentnost 
n/r ravnatelju 

- Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije 
n/r predsjedniku Uprave 

- Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 
n/r predsjedniku Upravnog odbora 

- Hrvatskoj narodnoj banci 
n/r guverneru 

- Hrvatskoj gospodarskoj komori 
n/r predsjedniku 

- Hrvatskoj obrtničkoj komori 
n/r predsjedniku 

- Hrvatskoj udruzi poslodavaca 
n/r glavnom direktoru 

- Hrvatskim izvoznicima 
n/r predsjedniku 

- Ekonomskom institutu, Zagreb 
n/r ravnateljici 



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. srpnja 
2013. godine donijela 

O D L U K U 

o osnivanju Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva 

I. 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga 
gospodarstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te Savjet Povjerenstva za internacionalizaciju 
hrvatskog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Savjet). 

II. 

Zadaće Povjerenstva su: 
Temeljem uske međuresorne suradnje i konzultacija s poslovnom zajednicom 

identificirati ključne odrednice politike jačanja hrvatskog izvoza i nastupa hrvatskih 
kompanija u inozemstvu, predlagati odgovarajuće provedbene mjere te pratiti njihovu 
implementaciju; 

Koordinirati planove i aktivnosti svih tijela državne uprave čije djelovanje 
utječe na kretanje hrvatskog izvoza i davanje potpore nastupu hrvatskih kompanija u 
inozemstvu, te na prezentaciju investicijskih projekata u inozemstvu, uz jasnu podjelu 
nadležnosti i odgovornosti; 

Predlagati Savjetu zakonska i druga rješenja potpore izvozu i nastupu hrvatskih 
kompanija u inozemstvu. 

III. 

Koordinatorom Povjerenstva imenuje se Joško Klisović, zamjenik ministrice 
vanjskih i europskih poslova. 

Za članove Povjerenstva imenuju se sljedeći članovi: 
1. zamjenik ministra gospodarstva, 
2. zamjenik ministra poduzetništva i obrta, 
3. zamj enik ministra financij a, 
4. zamjenik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 
5. zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, 
6. zamjenik ministra turizma, 
7. zamjenik ministra poljoprivrede, 
8. zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, 
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9. savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za gospodarstvo, 
10. predsjednik Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, 
11. ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost, 
12. predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije, 
13. predsjednik Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog 

sektora i investicija. 

Hrvatska narodna banka, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička 
komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski izvoznici i Ekonomski institut, Zagreb, 
pozvani su u roku 7 dana od dana donošenja ove Odluke imenovati po jednog stalnog člana 
Povjerenstva. 

IV. 

Član Povjerenstva koji nije u mogućnosti osobno sudjelovati na sjednici, može 
za pojedinu sjednicu imenovati svog zamjenika. Zamjenik člana Povjerenstva pod rednim 
brojem 1. do 8. može se imenovati isključivo iz redova državnih dužnosnika. O tome je 
potrebno izvijestiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova najkasnije dan prije održavanja 
sjednice. 

Koordinator Povjerenstva na sjednice može po potrebi pozivati i predstavnike 
drugih državnih i javnopravnih tijela, osim tijela iz točke III. ove Odluke. Koordinator 
Povjerenstva u rad Povjerenstva može uključiti vanjske suradnike iz redova istaknutih 
stručnjaka i poslovnih ljudi. 

V. 

Koordinator Povjerenstva može radi učinkovitijeg rada Povjerenstva, po 
potrebi imenovati podskupine za različita tematska područja iz djelokruga rada Povjerenstva. 

Za članove podskupina mogu biti imenovani predstavnici i drugih državnih i 
javnopravnih tijela te poslovnih udruženja, osim tijela navedenih u točki III. ove Odluke. 

VL 

Povjerenstvo obavlja zadaće iz točke II. ove Odluke održavanjem sjednice 
najmanje jedanput mjesečno, a po potrebi i češće. 

Koordinator Povjerenstva saziva sjednice Povjerenstva te utvrđuje dnevni red i 
predsjedava sjednicama Povjerenstva. 

O radu i zaključcima utvrđenima na sjednici vodi se zapisnik koji se bez 
odgode dostavlja članovima Savjeta. 

VII. 

Savjet Povjerenstva čine prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i 
ministrica vanjskih i europskih poslova, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za 
gospodarstvo, ministar financija, ministar gospodarstva, ministar poduzetništva i obrta, te 
ministar poljoprivrede. 
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Savjet Povjerenstva daje strateško usmjerenje radu i smjernice radu 
Povjerenstva. 

Savjet Povjerenstva razmatra prijedloge Povjerenstva za zakonskim i drugim 
rješenjima u području izvozne politike te ih predlaže Vladi Republike Hrvatske. 

Savjet Povjerenstva predlaže Vladi Republike Hrvatske politiku poticanja 
stranih investicija. 

Koordinator Povjerenstva najmanje jedanput mjesečno izvještava članove 
Savjeta o radu Povjerenstva i prima upute za daljnji rad Povjerenstva. 

VIII. 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 022-03/13-04/295 
Urbroj: 50301-21/21-13-2 

Zagreb, 4. srpnja 2013. 


