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  Na temelju članka 20. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 

(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

____________ 2017. godine donijela  

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 

  Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Programom suradnje između 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova 

Republike Kazahstana za razdoblje 2018. - 2020. godine, potpisanim u Zagrebu, 12. listopada 

2017. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova aktom, 

klase: 018-05/17-36/1, urbroja: 521-V-02-02/02-17-2, od 13. listopada 2017. godine. 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

       

Zagreb,  __________ 2017. 

 

 

 

 

        PREDSJEDNIK 

 

 

                             mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 
 



PROGRAM SURADNJE

između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske 
i Ministarstva vanjskih poslova Republike Kazahstana 

za razdoblje 2018. - 2020. godine

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih poslova 
Republike Kazahstana (u daljnjem tekstu „stranke"),

u okviru nastojanja za razvijanje i jačanje sveobuhvatne suradnje između Republike Hrvatske i 
Republike Kazahstana,

dogovorili su sljedeći Program suradnje za razdoblje 2018. - 2020. godine:

U cilju održavanja visoke razine političkog dijaloga koji osigurava daljnji razvoj dvostranih 
odnosa i jačanje uzajamnog povjerenja, stranke će zajednički nastojati organizirati službene 
posjete i sastanke na svim službenim razinama.

1.

U cilju uspješne realizacije otvaranja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici 
Kazahstanu, kazahstanska strana izražava spremnost pružiti svu moguću pomoć po pitanju 
otvaranja hrvatskog diplomatskog predstavništva.

2.

Stranke će, u okviru svoje nadležnosti, uložiti napore u cilju proširenja ugovorne baze svekolike 
bilateralne suradnje, uključivši područje gospodarstva, zračnog prometa, turizma, energetike, 
poljoprivrede, pravosuđa i zdravstva, U tom će se kontekstu razmotriti mogućnost osnivanja 
Međuvladinog povjerenstva za gospodarsku suradnju.

3.

Stranke će poticati aktivnost Hrvatsko-kazahstanskog poslovnog vijeća, uz sudjelovanje 
gospodarskih komora Hrvatske i Kazahstana, kao važnog mehanizma za koordinaciju dvostrane 
suradnje u područjima trgovine i gospodarstva.

4.

Stranke će, u okviru svoje nadležnosti, nastaviti raditi na promicanju suradnje u područjima 
obrazovanja, zdravstva, kulture, umjetnosti, športa i politike mladih.

5.

Stranke će nastaviti unaprjeđivati suradnju u okviru UN-a, OESS-a i drugih međunarodnih 
organizacija o pitanjima međunarodne sigurnosti i stabilnosti, borbe protiv međunarodnog 
terorizma, organiziranog kriminala, trgovine drogom, ilegalnih migracija te drugih globalnih 
prijetnji i izazova.

6.

U cilju razmjene mišljenja o pitanjima od uzajamnog interesa u bilateralnim odnosima i jačanja 
suradnje u međunarodnim organizacijama kojih su Republika Hrvatska i Republika Kazahstan 
članice, strane će nastaviti održavati redovite političke konzultacije sukladno Memorandiunu o 
suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih 
poslova Republike Kazahstana od 18. srpnja 2001. godine.

7.

U cilju koordinacije aktivnosti, stranke će razmjenjivati informacije o provedbi ovog Programa 
suradnje.

8.



9. Ovaj Program suradnje stupa na snagu 1. siječnja 2018. i ostaje na snazi do 31. prosinca 2020. 
godine.

Potpisano u Zagrebu dana 12. listopada 2017. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i ruskom jeziku, 
pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Republike Hrvatske

Za Ministarstvo vanjskih poslova 
Republike Kazahstana
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