
 
 
 
 
 
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 
___________ 2016. godine donijela  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Provedbenim sigurnosnim sporazumom o 
razmjeni podataka za sigurnosnu suradnju između hrvatskog NSA tijela i slovenskog 
NSA tijela, potpisanim 28. listopada 2015. godine na Bledu, u tekstu koji je Vladi 
Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova aktom, klase: 
018-05/16-25/1, urbroja: 521-V-02-02/02-16-2, od 25. siječnja 2016. godine. 
 
 
KLASA: ______________ 
URBROJ:       ______________ 
Zagreb,  __________2016. 
 
 
       PREDSJEDNIK 
 
 
                             Tihomir Orešković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju točke 5. članka 16. i u skladu s člankom 12. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i 
Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, sklopljenog 15. travnja 2011. 
godine,

Ured Viječa za nacionalnu sigurnost u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu „hrvatsko NSA tijelo")

Ured Vlade za zaštitu klasificiranih podataka u Republici Sloveniji (u daljnjem tekstu „slovensko NSA 
tijelo").

sklopili su sljedeči

PROVEDBENI SIGURNOSNI SPORAZUM

O RAZMJENI PODATAKA ZA SIGURNOSNU SURADNJU

IZMEĐU HRVATSKOG NSA TIJELA I SLOVENSKOG NSA TIJELA

1.

Hrvatsko NSA tijelo i slovensko NSA tijelo (u daljnjem tekstu „potpisnici") razmjenjuju podatke o 
postupcima sigurnosne provjere i sigurnosnoj suradnji, koji obuhvačaju:

• podatke o uvjerenjima o sigurnosnoj provjeri osobe.

• podatke o uvjerenjima o sigurnosnoj provjeri pravne osobe.

• podatke o postojanju ili nepostojanju sigurnosnih ograničenja u vezi s izdavanjem uvjerenja o 
sigurnosnoj provjeri osobe.

• podatke o zahtjevima za posjete.

• ostale podatke potrebne za uzajamnu suradnju.

Potpisnici osiguravaju provedbu svih odgovarajučih mjera za zaštitu podataka koji se razmjenjuju u 
skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima.

2.

Računalna aplikacija oblak nacionalnog sigurnosnog tijela (u daljnjem tekstu „OBLAK NSA tijela") je IT 
okružje za razmjenu neklasificiranih i osobnih podataka između nacionalnih sigurnosnih tijela država 
sudionica.

Sklapanjem ovog Provedbenog sigurnosnog sporazuma, potpisnici pristaju sudjelovati u projektu 
OBLAK NSA tijela, koji če se koristiti za razmjenjivanje podataka iz točke 1. ovog Sporazuma, na 
dragovoljnoj osnovi.



3.

U svrhu razvijanja zajedničkog projekta OBLAK NSA tijela, potpisnici su se usuglasili da:

• slovensko NSA tijelo određuje minimalne standarde za upravljanje aplikacijom OBLAK NSA tijela;

• hrvatsko NSA tijelo osigurava uvjete za ispunjenje gore spomenutih minimalnih standarda.

4.

Čelnik hrvatskog NSA tijela i čelnik slovenskog NSA tijela osiguravaju provedbu i nadzor nad 
provedbom ovog Provedbenog sigurnosnog sporazuma.

U svrhu provedbe ovog Provedbenog sigurnosnog sporazuma, čelnik NSA tijela potpisnika može 
pisano ovlastiti osobu koja če biti odgovorna za OBLAK NSA tijela. Odgovorna osoba ne može 
prenijeti to ovlaštenje na treču osobu.

5.

Ako se ne dogovori drugačije, svaki potpisnik sam snosi troškove vezane uz ispunjavanje svojih 
obveza u okviru ovog Provedbenog sigurnosnog sporazuma.

6.

Ovaj Provedbeni sigurnosni sporazum sklapa se na neograničeno razdoblje i stupa na snagu 30 dana 
nakon potpisivanja. Može ga okončati bilo koji potpisnik davanjem pisane obavijesti drugom 
potpisniku, dok obveza zaštite podataka traje i dalje. Važenje ovog Provedbenog sigurnosnog 
sporazuma prestaje 30 dana nakon datuma kada je drugi potpisnik primio obavijest o okončanju.

Sve izmjene ovog Provedbenog sigurnosnog sporazuma stupaju na snagu uzajamnim pristankom 
potpisnika.

■ It^VolpOglci 2015. godine u dva izvornika, naSastavljeno na
hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan. U slučaju

dana

različitih tumačenja teksta, mjerodavna je engleska inačica.

Z^4rraatsko NS^ijeio Za slovenskoiNSA tijelo
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