
Dobar dan, 
  
 Vjerodajnice koje sam dobila od Njegovog Carskog Veličanstva danas sam predala Nj.E. 
Kolindi Grabar Kitarović, predsjednici Republike Hrvatske zajedno s porukom Njegovog 
Carskog Veličanstva. Time sam službeno postala veleposlanicom Japana u Republici 
Hrvatskoj. 
  
 Osim mene vjerodajnice su predali i veleposlanici Republike Koreje i Narodne Republike 
Kine koji su u Hrvatsku stigli prije i nakon mene. Nakon predaje vjerodajnica, predsjednica je 
organizirala i mali domjenak na kojem sam imala priliku razgovarati s kolegama iz azijskih 
zemalja. 
  
 A u ovih mjesec dana zabilježen je napredak japansko-hrvatskih odnosa. Početkom lipnja 
predsjednik Sabora g. Gordan Jandroković je na poziv predsjednika Zastupničkog doma 
japanskog parlamenta g. Tadamorija Oshime posjetio Japan. Bio je na audijenciji kod Njihovih 
Carskih Veličanstava cara i carice, održao je sastanke s predsjednikom Zastupničkog doma 
Oshimom, predsjednikom Gornjeg doma Chuichijem Dateom, premijerom Vlade Shinzom 
Abeom, i ministrom vanjskih poslova Tarom Konom, a posjetio je Hiroshimu i Kyoto. Ja ću 
nastaviti pratiti razvoj odnosa nakon ovog posjeta. Također, 29. svibnja japanski parlament je 
prihvatio Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Japana i Republike Hrvatske 
, a isto je učinio i Hrvatski sabor 14. lipnja. 
  
 Tijekom mjesec dana boravka u Zagrebu, kroz nastupne posjete veleposlanicima drugih 
zemalja posjetila sam već mnoga mjesta u gradu gdje se nalaze njihova veleposlanstva. 
Hrvatska postoji tek nešto manje od 30 godina i još je mlada država, no stekla sam dojam kako 
se trenutno nalazi u centru pozornosti međunarodne zajednice uoči preuzimanja predsjedanja 
Europskom unijom u prvoj polovici iduće godine. 
  
 Imala sam priliku susresti se s predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatkom 
Matešom i predsjednikom Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratkom Kovačićem. Do 
otvorenja olimpijskih i paraolimpijskih igara u Tokiju 2020 preostalo je još 392, odnosno 424 
dana. Hrvatska je zemlja s oko 4.100.000 stanovnika, no očekuje se sudjelovanje čak 100 
olimpijaca i 25 paraolimpijaca. Toyota koja u Hrvatskoj ima svoju prodajnu mrežu radi na 
promicanju olimpijskih i paraolimpijskih aktivnosti. 
  
 Veleposlanstvo Japana smješteno je u centru Zagreba. Pred nekoliko dana u Hrvatskoj je 
boravilo izaslanstvo pod nazivom 21 Century New Business Conference iz prefekture Nagano, 
kako bi se upoznali s hrvatskim investicijskim okruženjem. A u jugozapadnom dijelu grada 
podružnica tvrtke JTI (Japan Tobacco International) koja je pred devet godina otvorena u 
Hrvatskoj, uselila je u nove poslovne prostore. 
  
Kroz međunarodnu suradnju Hrvatska gradi temelje demokracije, napreduje u slobodnoj 
trgovini a pozicionirala se i kao sportska velesila. Moja je želja da Japan pruži sveobuhvatnu 
podršku i da s takvom Hrvatskom razvija političku, gospodarsku, kulturnu i razne druge oblike  
suradnje. Za to molim i Vašu podršku! 
 
 
 

27. lipnja 2019. 
Misako Kaji, 

izvanredna i opunomoćena veleposlanica 
Japana u Republici Hrvatskoj 


