
 
 
Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 
(Narodne novine, broj 28/96) i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(Narodne novine, broj 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
__________ 2016. godine donijela 
 
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade 
Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, u 
tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, aktom, 
KLASA: 018-05/10-01/06, URBROJ: 50439-05/21-16-27 od 06. srpnja 2016. godine. 
 
2. Utvrđuje se da je usuglašeni tekst Ugovora iz točke 1. ovoga Zaključka u skladu s 
utvrđenom osnovom za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora. 
 
3. Ugovor iz točke 1. ovoga Zaključka će, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpisati 
predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. 
 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
 
Zagreb, 
 
 
 
         PREDSJEDNIK 
 
        Tihomir Orešković 
 



REPUBLIKA HRVATSKA
URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST

KLASA: 018-05/10-01/06 
URBROJ: 50439-05/21-16-27 
Zagreb, 06. srpnja 2016.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
Glavno tajništvo

n/p gđe Andreje Gabrijel, zamjenice glavnog tajnika

PREDMET: Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade 
Republike Hrvatske i Vlade Litve o uzajamnoj zaštiti klasiBciranih 
podataka - podnosi se

Sukladno članku 12. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne 
novine“, broj: 28/96) te Odluci Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 804-04/12-02/03, 
URBROJ: 5030109-12-1 od 19. srpnja 2012. godine. Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost 
podnosi Vladi Republike Hrvatske Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora 
između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih 
podataka.

Izaslanstvo Republike Hrvatske za vođenje pregovora održalo je s predstavnicima Republike 
Litve radni sastanak tijekom 2012. godine u Zagrebu, kojom prilikom je postignut visok 
stupanj dogovora oko Prijedloga ugovora u tekstu kakav je prihvaćen gore spomenutom 
Odlukom od 19. srpnja 2012. godine.

Međutim, naknadno, pozivajući se na promjene u nacionalnom zakonodavstvu, predstavnici 
Republike Litve predložili su novi tekst članka 9. stavka 6. Prijedloga ugovora, koji se odnosi 
na klasificirane ugovore stupnja tajnosti ,,OGRANIČENO“.

Ocijenjeno je da predložene izmjene nisu prihvatljive, te je izaslanstvo Republike Hrvatske u 
daljnjim pregovorima s litavskom stranom (korespondencija putem službene elektroničke 
pošte) nastojalo iznaći i dogovoriti rješenje koje će biti zadovoljavajuće za obje strane, uz što 
viši stupanj usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske i ustaljenom 
praksom u tom pitanju.

Kompromis je u konačnici postignut, te se usuglašeni Prijedlog ugovora, u odnosu na osnovu 
za vođenje pregovora hrvatske strane utvrđenu uvodno spomenutom Odlukom Vlade 
Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora od 19. srpnja 2012. godine, 
razlikuje samo u jednom dijelu spomenute odredbe članka 9. stavka 6.

Novina koja je unesena u stavak 6. članka 9. Prijedloga ugovora, u odnosu na polazišnu 
osnovu, razlikuje se u tome što je dio odredbe koji je glasio:

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Jurjevska 34, 10000 Zagreb, tel. 01/4686-046, fax: 01/4686-049



„Stranka pošiljateljica obavještava svoje nacionalno sigurnosno tijelo o takvim ugovorima. 
Nacionalna sigurnosna tijela međusobno razmjenjuju takve podatke. zamijenjen sljedećim 
tekstom:

„Potrebna je potvrda nacionalnog sigurnosnog tijela da predloženi ugovaratelj ispunjava 
nacionalne zahtjeve određene za postupanje s klasificiranim podacima označenim 
OGRANIČENO / RIBOTO NA UDOJIMO / RESTRICTED. “

Osim navedenoga, u Prijedlog ugovora nisu dodani članci kojima se obveze Republike 
Hrvatske mijenjaju ili povećavaju u odnosu na polazišni prijedlog Ugovora.

Uz Izvješće prilažemo usuglašeni tekst Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost predlaže da Vlada Republike Hrvatske, sukladno članku 
12. stavku 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, donese Zaključak o 
prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.

S poštovanjem.

Ha^TOJNIK

^ /FjerMi^nović^
ČJ Af.

4'
ijAIzrađeno u 2 (dva) primjerka.

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. Pismohrana, ovdje.
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