
PRIJEDLOG 

 

 

 

Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 

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

__________________  2018. godine donijela  

 

 

 

O D L U K U 

 

o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora 

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana 

o gospodarskoj suradnji 

 

 

 

I. 

 

U Odluci o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike 

Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji, klase: 022-03/15-11/38, 

urbroja: 50301-05/05-15-2, od 21. svibnja 2015. godine, točka VI. mijenja se i glasi: 

 

„VI. 

 

Ovlašćuje se potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, 

poduzetništva i obrta da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše Ugovor. 

 

U slučaju njezine spriječenosti, ovlašćuje se izvanredni i opunomoćeni veleposlanik 

Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Moskvi da, u ime Vlade 

Republike Hrvatske, potpiše Ugovor.“ 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

Zagreb, 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

  



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine prihvatila 

prijedlog Ministarstva vanjskih i europskih poslova te donijela Odluku o pokretanju postupka 

za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o 

gospodarskoj suradnji (dalje u tekstu „Ugovor“), klase: 022-03/15-11/38, urbroja: 50301-

05/05-15-2. 

 

Točkom VI. navedene Odluke za potpisivanje Ugovora, u ime Vlade Republike Hrvatske, 

ovlašten je zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova.  

 

U svibnju 2018. godine planira se sudjelovanje hrvatskog izaslanstva na Gospodarskom 

forumu u Astani te je dogovoreno da se poduzme potrebno kako bi se tom prigodom Ugovor 

potpisao. U tom smislu, predlaže se da Ugovor, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše 

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 navedenog, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova predlaže donošenje Odluke o 

izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike 

Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji, kako bi se utvrdila izmjena 

točke VI. Odluke na način da se za potpisivanje Ugovora, u ime Vlade Republike Hrvatske, 

ovlasti 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. 


