
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 
(„Narodne novine" br. 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
___________ 2015. godine donijela  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
Vlada Republike Hrvatske je upoznata sa sljedećim memorandumima o suglasnosti  u 
vezi s pružanjem potpore zemlje domaćina za provedbu NATO operacija/vježbi, 
sudionikom kojih je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske postalo potpisivanjem 
nota o pristupu dana 16. lipnja 2015. godine, u tekstovima koje je Vladi Republike 
Hrvatske dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova aktom, klase: 018-
05/15-97/30, urbroja: 521-V-02-02/02-15-2, od 6. listopada 2015. godine: 
 
- Memorandumom o suglasnosti (MoS) između Vlade Republike Bugarske i 
Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi i Zapovjedništva vrhovnog 
savezničkog zapovjednika za transformaciju o pružanju potpore zemlje domaćina za 
provedbu NATO-ovih operacija i vježbi,  
- Memorandumom o suglasnosti (MoS) između Vlade Republike Estonije i 
Zapovjedništva vrhovnog savezničkog zapovjednika za transformaciju i Vrhovnog 
zapovjedništva savezničkih snaga u Europi o pružanju potpore zemlje domaćina za 
provedbu NATO-ovih operacija, 
- Memorandumom o suglasnosti (MoS) između Vlade Republike Latvije i Vrhovnog 
zapovjedništva savezničkih snaga u Europi i Zapovjedništva vrhovnog savezničkog 
zapovjednika za transformaciju o pružanju potpore zemlje domaćina za provedbu 
NATO-ovih operacija/vježbi, 
- Memorandumom o suglasnosti (MoS) između Vlade Republike Litve i Vrhovnog 
zapovjedništva savezničkih snaga u Europi i Zapovjedništva vrhovnog savezničkog 
zapovjednika za transformaciju o pružanju potpore zemlje domaćina za provedbu 
NATO-ovih operacija, 
- Memorandumom o suglasnosti (MoS) između Vlade Republike Poljske i Vrhovnog 
zapovjedništva savezničkih snaga u Europi i Zapovjedništva vrhovnog savezničkog 
zapovjednika za transformaciju o pružanju potpore zemlje domaćina za provedbu 
NATO-ovih operacija na poljskom državnom području, 
- Memorandumom o suglasnosti (MoS) između Vlade Rumunjske i Vrhovnog 
zapovjedništva savezničkih snaga u Europi i Zapovjedništva vrhovnog savezničkog 
zapovjednika za transformaciju o pružanju potpore zemlje domaćina za provedbu 
NATO-ovih operacija/vježbi. 
 
KLASA: ______________ 
URBROJ:       ______________ 
Zagreb,  __________2015. 
 
       PREDSJEDNIK 
 
                             Zoran Milanović 


