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Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju 

međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 29/96), i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi 

Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 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 Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između 

Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji, u tekstu 

koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova aktom, 

klase: 018-05/15-36/2, urbroja: 521-II-02-03-18-31, od 17. travnja 2018. godine.     

 

2. Utvrđuje se da je usklađeni tekst Ugovora iz točke 1. ovoga Zaključka u skladu 

s utvrđenom osnovom za vođenje pregovora za sklapanje Ugovora. 

 

3. Ugovor iz točke 1. ovog Zaključka, potpisat će, u ime Vlade Republike 

Hrvatske, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva 

i obrta, odnosno, u slučaju njezine spriječenosti, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik 

Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Moskvi. 

 

 

 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb,  

 

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK 

 

 

                                                                                                        mr. sc. Andrej Plenković 

 



Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji

Na temelju članka 12. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne 
novine, Wj 28/96), po okončanju pregovora vođenih na temelju Odluke o pokretanju 
postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike 
Kazahstana o gospodarskoj suradnji, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 
održanoj 21. svibnja 2015. godine, KLASA: 022-03/15-11/38, URBROJ: 50301-05/05-15-2 
(dalje u tekstu ,,Odluka“), podnosi se Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora 
između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji 
(dalje u tekstu ,,Ugovor“).

Vlada Republike Hrvatske je spomenutom Odlukom prihvatila prijedlog Ministarstva 
vanjskih i europskih poslova za pokretanje postupka za sklapanje Ugovora te utvrdila tekst 
Ugovora koji predstavlja osnovu za pregovore.

Pregovori za skidanje Ugovora vođeni su diplomatskim putem. U pregovorima se polazilo 
od teksta Ugovora koji je utvrđen kao osnova za vođenje pregovora. Pregovori su uspješno 
okončani te su izaslanstva usuglasila konačni tekst Ugovora, koji je priložen ovom Izvješću. 
Usuglašeni tekst ne odstupa od osnove utvrđene točkom IV. Odluke. Obje strane izrazile su 
želju za što skorije potpisivanje Ugovora.

U svibnju 2018. godine planira se sudjelovanje hrvatskog izaslanstva na Gospodarskom 
forumu u Astani te je dogovoreno da se tom prilikom potpiše Ugovor. Ugovor bi, u ime Vlade 
Republike Hrvatske, potpisala potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica 
gospodarstva, poduzetništva i obrta odnosno, u slučaju njezine spriječenosti, izvanredni i 
opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u 
Moskvi.

Slijedom iznesenog, s ciljem pravodobnog okončanja Zakonom o sklapanju i izvršavanju 
međunarodnih ugovora predviđenih postupaka koji prethode potpisivanju međunarodnih 
ugovora. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova predlaže da Vlada Republike Hrvatske 
prihvati podneseno Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora i s tim u vezi 
donese predloženi Zaključak.


