
 

PRIJEDLOG 

 

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ 

2018. godine donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Prihvaća se Nacrt zajedničke izjave s trećeg sastanka Koordinacijskog odbora 

uspostavljenog Memorandumom o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 

Talijanske Republike, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

aktom, klase: 018-02/18-21/1, urbroja: 521-I-01-18-1, od 10. siječnja 2018. godine. 

 

2. Zajedničku izjavu iz točke 1. ovoga Zaključka potpisat će, u ime Vlade Republike 

Hrvatske, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih 

poslova.    

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb, 11. siječnja 2018. 

 

 

         PREDSJEDNIK 

 

            mr. sc. Andrej Plenković  

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Memorandumom o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, 

sastavljenim u Zagrebu 12. siječnja 2009., (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 

4/09), uspostavljen je Koordinacijski odbor ministara nadležnih za vanjske poslove, 

gospodarsku i industrijsku suradnju, energetiku, okoliš, infrastrukturu, promet, poljoprivredu, 

sveučilišta i znanstveno istraživanje. 

 Koordinacijskim odborom supredsjedaju ministri vanjskih poslova. 

Do sada su održana dva sastanka Koordinacijskog odbora, prvi sastanak održan je 1. srpnja 

2009. godine u Rimu, a drugi sastanak održan je 15. rujna 2010. godine u Zagrebu.  

Treći sastanak Koordinacijskog odbora  održat će se 18. siječnja o.g. u Rimu, a na poticaj 

hrvatske strane ove godine u Koordinacijski odbor dodatno su uključeni ministri nadležni za 

unutarnje poslove i turizam te predstavnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. 

Na trećem sastanku Koordinacijskog odbora 18. siječnja 2018. u Rimu predviđeno je 

potpisivanje Zajedničke izjave. Zajedničkom izjavom predviđa se dodatni iskorak u 

bilateralnim odnosima te će se također dati novu platformu za usklađivanje stajališta po 

pitanjima od zajedničkog interesa Republike Hrvatske  i Talijanske Republike u okviru 

Europske unije, ali i šire – Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, Srednjoeuropske 

inicijativa, Vijeća Europe i Ujedinjenih naroda kao i potvrditi snažnu potporu Italije 

hrvatskom članstvu u Schengenu i Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvitak. S tim 

ciljem, predlaže se donošenje predmetnog Zaključka kojim se prihvaća Nacrt Zajedničke 

izjave te utvrđuje da će Zajedničku izjavu, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpisati 

potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.  

 


