
PRIJEDLOG  
 
 
Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, 
broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________2016. godine donijela 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između 
Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o izbjegavanju dvostrukog 

oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 
 

I. 
 

U Odluci o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Kazakstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na 
imovinu, klase: 410-01/97-03/01, urbroja: 5030114-97-2, od 19. lipnja 1997. godine, urbroja: 
5030105-10-4 od 15. srpnja 2010. i urbroja: 5030105-11-3  od 12. svibnja 2011. godine, naziv 
Ugovora u nazivu Odluke i u točkama I. i IV. mijenja se i glasi: 
 
„Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o izbjegavanju 
dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak“, u 
odgovarajućem padežu. 

 
II. 

 
Točka VI. mijenja se i glasi: 
 

„VI. 
 

  Ovlašćuje se ministar financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše predmetni 
Ugovor.“.  
 

III. 
 

Nacrt Ugovora iz točke IV. Odluke zamjenjuje se novim Nacrtom Ugovora koji je sastavni dio ove 
Odluke. 
 
 
Klasa:  
Urbroj:  
 
Zagreb, ________________2016.  
 
 
 
                                                                                             PREDSJEDNIK VLADE 
 
                                                                                           
 
                                                                                                  Tihomir Orešković  
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 



 
 
 
 
U Odluci o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Kazakstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na 
imovinu, klase: 410-01/97-03/01, urbroja: 5030114-97-2, od 19. lipnja 1997. godine, urbroja: 
5030105-10-4 od 15. srpnja 2010. i urbroja: 5030105-11-3  od 12. svibnja 2011. godine potrebno 
je izmijeniti naziv Ugovora u nazivu Odluke i u točkama I. i IV. budući da su se oba izaslanstva 
usuglasila s izmjenom naziva Ugovora te se stoga u tom smislu predlaže donošenje Odluke o  
izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje predmetnog Ugovora.  
Potrebno je izvršiti izmjenu točke VI. Odluke budući da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici 
održanoj 12. svibnja 2011. godine izvršila izmjenu Odluke o pokretanju postupka za sklapanje 
Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o izbjegavanju 
dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak vezano za 
točku VI. kojom se ovlastilo ministricu financija Martinu Dalić, da u ime Vlade Republike Hrvatske 
potpiše gore spomenuti Ugovor. Ovom izmjenom Odluke ovlašćuje se ministra financija da, u ime 
Vlade Republike Hrvatske, potpiše predmetni Ugovor. 
Nadalje, Nacrt Ugovora iz točke IV. zamjenjuje se novim Nacrtom Ugovora koji je sastavni dio 
ove odluke. 
 


