
PRIJEDLOG

Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine 
br. 28/96) Vlada Republike Hrvatske je 
___________________________ 2017. godine donijela

sjednici održanoj danana

ODLUKU

o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma 

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara 

o suradnji u području zaštite okoliša i prirode

U Odluci o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i 
Vlade Države Katara o suradnji u području zaštite okoliša i prirode, KLASA: 022-03/15-11/82, 
URBROJ: 50301-05/25-15-3, od 1. listopada 2015. godine, točka VI. mijenja se i glasi:

„VI.

Ovlašćuje se izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Državi Kataru da, 
u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše Sporazum."

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković



OBRAZLOŽENJE

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 
donijela je Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Države Katara o suradnji u području zaštite okoliša i prirode, KLASA: 022- 
03/15-11/82 URBROJ: 50301-05/25-15-2, od 1. listopada 2015., kojom je, uz ostalo, kao 
osnova prihvaćen tekst Sporazuma koji je utvrđen kao rezultat prethodnih kontakta na stručnoj 
razini i dugotrajne prepiske s drugom stranom te je utvrđeno ovlaštenje za potpisivanje 
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o suradnji u području 
zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu „Sporazum"). Navedenom Odlukom za potpisivanje 
Sporazuma, u ime Vlade Republike Hrvatske, ovlaštenje ministar zaštite okoliša i prirode.

Katarska strana u lipnju 2016. obavijestila je hrvatsku stranu da je ispunila svoje unutarnje 
pravne uvjete kako bi se moglo pristupiti potpisivanju odnosno potvrdila spremnost da se 
potpisivanju Sporazuma, u ranije dogovorenom tekstu, pristupi prigodom predstojećih posjeta 
dužnosnika dviju zemalja. Uzimajući u obzir planirani službeni posjet predsjednice Republike 
Hrvatske Državi Kataru (22. - 23. travnja 2017.) dogovoreno je da se tom prigodom potpiše 
Sporazum te da Sporazum, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše g. Tomislav Bošnjak, 
izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Državi Kataru.

Slijedom navedenog. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike predlaže donošenje Odluke o 
izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma.


