
 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 

150/11, 119/14, 93/16) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj………..  donijela 

 

 

 

ZAKLJUČAK   

 

 

1. Zadužuju se nadležna tijela državne uprave da, u suradnji s Uredom predsjednika Vlade 

Republike Hrvatske i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te djelujući u okviru 

Odluke o osnivanju međuresorne radne skupine za europske poslove („Narodne novine“ 

broj 43/16), izrađuju stajališta Republike Hrvatske za pregovore između Europske unije i 

Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske temeljem članka 50. Ugovora o 

Europskoj uniji (dalje u tekstu: pregovori između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine) 

kao i pregovore koji će se voditi o budućim odnosima Europske unije i Ujedinjene 

Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. 

 

2. Zadužuju se tijela državne uprave da analiziraju potencijalne  učinke i rezultate pregovora 

koji će se voditi između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine na sektorske politike u 

Republici Hrvatskoj. 

 

3. Zadužuju se EU koordinatori i njihovi zamjenici da na razini nadležnog tijela državne 

uprave koordiniraju izradu stručnih analiza, podloga i stajališta Republike Hrvatske 

potrebnih za sudjelovanje Republike Hrvatske u  pregovorima između Europske unije i 

Ujedinjene Kraljevine. 

 

4. Zadužuju se predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova te drugih nadležnih 

tijela državne uprave, da sudjeluju i iznose stajališta Republike Hrvatske u okviru 

pregovora između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, na svim razinama odlučivanja 

u Vijeću Europske unije.  

 

5. Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da redovito izvještava Vladu 

Republike Hrvatske o tijeku i rezultatima pregovora između Europske unije i Ujedinjene 

Kraljevine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

Vlada Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (dalje u tekstu: Ujedinjena 

Kraljevina) najavila je da će slijedom rezultata referenduma od 23. lipnja 2016. otpočeti 

proces povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije sukladno članku 50. Ugovora o 

Europskoj uniji najkasnije do kraja ožujka o.g. Nastavno, 15. prosinca 2016. šefovi država 

vlada 27 država članica Europske unije ustvrdili su da je EU strana spremna započeti 

pregovore odmah nakon notifikacije od strane Ujedinjene Kraljevine o aktivaciji članka 50. 

Ugovora o Europskoj uniji, te su ujedno utvrdili pregovaračke procedure EU strane. Europsko 

vijeće tako će dati smjernice za pregovore, koje se će prema potrebi nadopunjavati, a 

Europska komisija će se imenovati pregovaračem Unije. Vijeće i njegova pripremna tijela 

osigurat će vođenje pregovora u skladu sa smjernicama Europskog vijeća te će usmjeravati 

Komisiju. Države članice usuglasit će svoja stajališta u okviru Vijeća EU. 

U tom smislu ovim se Zaključkom zadužuju nadležna tijela državne uprave da u suradnji s 

Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvom vanjskih i europskih 

poslova izrađuju stajališta Republike Hrvatske za pregovore između Europske unije i 

Ujedinjene Kraljevine u okviru članka 50. Ugovora o Europskoj unije, kao i stajališta 

Republike Hrvatske za pregovore koji će se voditi o novim odnosima Europske unije i 

Ujedinjene Kraljevine. Zadužuju se nadležna tijela državne uprave da žurno pristupe izradi 

analiza i prijedloga stajališta za navedene pregovore sukladno svojim nadležnostima. 

 

Sam postupak izrade i usvajanje stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje na svim 

razinama odlučivanja Vijeća Europske unije propisan je Odlukom o osnivanju međuresorne 

radne skupine za europske poslove („Narodne novine“, broj 43/16) i na odgovarajući način će 

se primjenjivati i na ove pregovore. 

 

Obzirom da će povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, kao i novi odnos 

Ujedinjene Kraljevine i Europske unije, imati učinke na niz segmenta i sektorskih politika 

Europske unije, pa time i Republike Hrvatske, ovim se Zaključkom zadužuju i druga tijela 

državne uprave da analizirajući potencijalne učinke pregovora aktivno sudjeluju u izradi i 

usuglašavanju stajališta Republike Hrvatske u područjima iz svoje nadležnosti. Navedene 

poslove na razini svakog tijela državne uprave koordinirat će EU koordinatori i njihovi 

zamjenici imenovani Odlukom o imenovanju EU koordinatora i njihovih zamjenika (Klasa: 

022-03/17-04/72, Urbroj: 50301-23/21-17-2, od 16. ožujka 2017. godine). 

 

Ovim se Zaključkom ujedno zadužuje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da redovito 

izvještava Vladu Republike Hrvatske o tijeku i rezultatima pregovora između Europske unije i 

Ujedinjene Kraljevine. 

 

Provedba ovoga Zaključka neće imati financijske učinke. 

 

  


