
 
 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
broj: 150/2011 i 119/2014) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
___________________________ 2016. godine donijela  

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Vlada Republike Hrvatske upoznala se s Preporukom Mješovitog povjerenstva za praćenje 
provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim 
prijelazima (u daljnjem tekstu: Mješovito povjerenstvo) donesenom 23. ožujka 2016. godine 
na trećoj sjednici Mješovitog povjerenstva o potrebi proširenja infrastrukture na graničnom 
prijelazu za međunarodni cestovni promet putnika i roba Maljevac (Republika Hrvatska) – 
Velika Kladuša (Bosna i Hercegovina) te planiranju novčanih sredstava za te radove, koju joj 
je dostavilo Ministarstvo unutarnjih poslova aktom broj: 511-01-152-22573/3-2016.od 12. 
srpnja 2016. godine. 

2. Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova da o ovom Zaključku izvijesti nadležna tijela 
Republike Hrvatske čiji predstavnici sudjeluju u radu Mješovitog povjerenstva. 

  

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

Tihomir Orešković 
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Na temelju članka 5. stavka 1 i 4. Poslovnika o radu Mješovitog povjerenstva za 
paćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske 1 Sosne i Hercegovine o 
graničnim pnjelazima, Mješovito povjerenstvo za praćenje provedbe Ugovora između 
Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima na trećoj sjednici 
održanoj dana 23,03.2016. godine, donijelo je

PREPORUKU

Predmet

Članak 1.

Mješovito povjerenstvo za praćenje provedbe Ugovora Između Republike 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, upoznato je kako postoji 
neadekvatna infrastruktura graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba 
Maljevac, a obzirom na promet vozila i putnika, te svjesno činjenice kako ne postoje 
planirana financijska sredstva za proširenje infrastrukturnih kapaciteta, predlaže Vladi 
Republike Hn/atske i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da razmotre mogućnost 
proširenja navedenog graničnog prijelaza temeljem zaprimpnih zahtjeva jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine, te da se ubuduće za tu namjenu planiraju odgovarajuća financijska 
sredstva, odnosno kandidira projekt za financiranje kroz odgovarajuće EU fondove.

Stupanje na snagu 

članak 2.

Ova prepoaika biti će dostavljena nadležnim tijelima ugovorenih stranaka na
razmatranje.

U Zagrebu, 23, ožujka 2016. g.

Zoran Nićeno 
predsjednik izaslanstva RH 
u Mješovitom povjerenstvu

Božo Zovko
predsjadriik izaslanstva BiH 
u Mješovitom povjerenstvu
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