
PRIJEDLOG 

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

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

ugovora (Narodne novine, broj 28/96) 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 _____________________ donijela  

 

 

 

Z A KL J U Č A K  

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma  između 

Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima, u tekstu koji je 

Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo obrane aktom, klase: 910-09/18-37/1, urbroja: 

512-01-18-12, od 13. travnja 2018. godine. 

 

2. Utvrđuje se da je usuglašeni tekst Sporazuma iz točke 1. ovoga Zaključka u 

skladu s utvrđenom osnovom za vođenje pregovora i sklapanje Sporazuma. 

 

3. Sporazum iz točke 1. ovoga Zaključka potpisat će, u ime Republike Hrvatske, 

potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

 

Zagreb,  

 

                                                                                         PREDSJEDNIK 

 

                                                                                    mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Točkom 1. Zaključka utvrđuje se da Vlada Republike Hrvatske prihvaća Izvješće o vođenim 

pregovorima za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o 

suradnji u obrambenim pitanjima, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo 

Ministarstvo obrane svojim aktom. 

Točkom 2. Zaključka utvrđuje se da je usuglašeni tekst Sporazuma između Republike 

Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima u skladu s utvrđenom 

osnovom za vođenje pregovora i sklapanje Sporazuma. 

Točkom 3. Zaključka utvrđuje se da će Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske 

Republike o suradnji u obrambenim pitanjima potpisati, u ime Republike Hrvatske, 

potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane. 

 



IZVJEŠĆE O VOĐENIM PREGOVORIMA ZA SKLAPANJE SPORAZUMA IZMEĐU 
REPUBLIKE HRVATSKE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SURADNJI U 

OBRAMBENIM PITANJIMA  
 

 

OPIS STANJA 

 

Odlukom o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike 
Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima (u daljnjem tekstu 
Sporazum), klase: 022-03/16-11/30, urbroja: 50301-09/06-16-2 od 27. srpnja 2016. 
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Nacrt sporazuma kao osnovu za vođenje 
pregovora. 

 
 Sporazum se sklapa radi definiranja okvira suradnje u obrambenim pitanjima. 

Provedba Sporazuma omogućit će suradnju u područjima obrambene politike i vojne 
doktrine, obrambene industrije, tehnologije i opreme, vojnog zdravstava, planiranja i 
izrade proračuna, znanstvene i vojno-zdravstvene suradnje, vojne izobrazbe i obuke, 
vježbi, operacija potpore miru, humanitarnih operacija i operacija traganja i 
spašavanja te drugih područja od zajedničkog interesa u području obrane. 

Sklapanjem Sporazuma omogućit će se razmjena iskustava u obrambenim 
područjima, razmjena promatrača na vježbama, razmjena tehničkih, tehnoloških i 
industrijskih podataka i korištenje kapaciteta u područjima od zajedničkog interesa, u 
skladu s nacionalnim propisima, razmjena predavača i sudjelovanje na tečajevima, 
seminarima, konferencijama i simpozijima koje organiziraju obje države. 

  

TIJEK PREGOVORA 

Pregovori za sklapanje Sporazuma vođeni su kontaktima diplomatskim putem 
uz konzultacije s nadležnim tijelima kako bi se pregovori priveli kraju i okončali 
dodatnim usklađivanjem tekstova diplomatskim putem.  

 
Tijekom pregovora portugalska strana predložila je određene nomotehničke i 

terminološke izmjene Nacrta sporazuma. 
 
 Pregovori su uspješno okončani usklađivanjem manjih nomotehničkih i 

terminoloških izmjena Nacrta sporazuma te prijedloga izmjena tijekom završne 
dorade i usklađivanja tekstova Sporazuma u dijelu koji se odnosi na izvršavanje 
Sporazuma, nadležna tijela, zaštitu klasificiranih podataka, odnos s drugim 
međunarodnim ugovorima, stupanje na snagu i rješavanje sporova. Tekst Nacrta 
sporazuma prilaže se uz ovo Izvješće. 

 
 Tijekom pregovora nije se odstupalo od utvrđene osnove za vođenje pregovora. 

 

 


