
PRIJEDLOG 

 

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

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

___________2018. godine donijela 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Prihvaća se Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo - Akcijski plan 2018. – 2021., u 

tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

aktom klase: 018-02/17-06/3, urbroja: 521-I-01-03-18-7, od 22. ožujka  2018. godine. 

2. Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo - Akcijski plan 2018. – 2021., iz točke 1. 

ovoga Zaključka potpisat će, u ime Republike Hrvatske,  potpredsjednica Vlade Republike 

Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova. U slučaju spriječenosti, ovlašćuje se 

državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH ili pomoćnik ministrice 

vanjskih i europskih poslova RH da potpiše Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo - 

Akcijski plan 2018. – 2021., iz točke 1. ovoga Zaključka.   

3. Sredstva za provedbu Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva - Akcijskog plana 

2018. – 2021., iz točke 1. ovoga Zaključka osigurana su u Državnom proračunu na poziciji 

tijela državne uprave koja sudjeluju u provedbi Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva - 

Akcijskog plana 2018. – 2021., iz točke 1. ovoga Zaključka. 

4.  Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske da o 

donošenju ovog Zaključka na odgovarajući način izvijesti tijela državne uprave koja sudjeluju 

u provedbi Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva - Akcijskog plana 2018. – 2021., iz 

točke 1. ovoga Zaključka. 

 

Klasa: ________________ 

Urbroj: _____________ 

Zagreb, _____ 2018. 

 

 

        PREDSJEDNIK 

 

 

             mr. sc. Andrej Plenković 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

Akcijski plan 2018.-2021, treći je po redu Akcijski plan za provedbu Hrvatsko-francuskog 

strateškog partnerstva. Strateško partnerstvo – odnosno Politička deklaracija i Akcijski plan 

za razdoblje 2010.-2012. potpisani su 2010. i dali su novi zamah odnosima između Hrvatske i 

Francuske. Temeljem Strateškog partnerstva donosi se Akcijski plan svake tri godine. Istekom 

drugog po redu Akcijskog Plana (2014. – 2017.) u prosincu 2017. godine pristupilo se izradi 

novog Akcijskog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje (2018. – 2021.). Akcijski plan za 

razdoblje 2018.-2021. predstavlja katalog prioritetnih područja i aktivnosti međudržavne 

suradnje. Među prioritetne teme suradnje Akcijski plan navodi: jačanje RH-FR europskog 

partnerstva, jačanje gospodarske razmjene te jačanje razmjene ljudi i kulturne razmjene. 

 

Sredstva za provedbu Akcijskog plana iz točke 1. ovoga Zaključka osigurana su u državnom 

proračunu Republike Hrvatske na pozicijama tijela državne uprave koja sudjeluju u provedbi 

Akcijskog plana iz točke 1. ovoga Zaključka. 

 

Potpisivanje Akcijskog plana 2018.-2021. predviđeno je tijekom posjeta francuske ministrice 

za Europu, Nathalie Loiseau, 6. travnja 2018. Slijedom navedenog predlaže se donošenje 

predmetnog  Zaključka o prihvaćanju Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva - Akcijskog 

plana 2018. – 2021. te se utvrđuje da će isti, u ime Republike Hrvatske, potpisati 

potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova. 

 


