
P R I J E D L O G 
 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 
Na temelju članka 65. Zakona o vanjskim poslovima („Narodne novine“ broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18), Vlada 

Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ---, donijela 

UREDBU 

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU STALNE MISIJE REPUBLIKE HRVATSKE PRI 

SJEVERNOATLANTSKOM SAVEZU 

Članak 1. 

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu („Narodne novine“ 

broj 15/09), naziv Uredbe mijenja se i glasi: „Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalnog predstavništva Republike 

Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora“. 

Članak 2. 

U članku 4. stavku 3. riječi: „ugovornog diplomata“, zamjenjuju se riječima: „resornog predstavnika“.  

Članak 3. 

U članku 7. stavku 6. riječi: „ugovornog diplomata“, zamjenjuju se riječima: „resornog predstavnika“.  

Članak 4. 

U članku 10. riječi: „Državnom upravom za zaštitu i spašavanje“, zamjenjuju se riječima: “središnjim tijelom državne 

uprave nadležnim za zaštitu i spašavanje“.  

Članak 5. 

U cijelom tekstu Uredbe riječi: „Stalne misije“, zamjenjuju se riječima: „Stalnog predstavništva“, a riječi: 

„Sjevernoatlantskom savezu“, zamjenjuju se riječima: „Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora“, dok se riječ: 

„Misija“ zamjenjuje riječju: „Predstavništvo“, u odgovarajućem padežu. 

Članak 6. 

U cijelom tekstu Uredbe riječi: “Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija“ zamjenjuju se riječima: 

“Ministarstvo vanjskih i europskih poslova”, a riječi: „ministar vanjskih poslova i europskih integracija“ zamjenjuju se 

riječima: „ministar vanjskih i europskih poslova“, u odgovarajućem padežu. 

Članak 7. 

Predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost će, u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, 

uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Vijeća za nacionalnu sigurnost, s odredbama ove Uredbe 

Članak.8. 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

 

KLASA: 

UR.BROJ: 

Zagreb, 

 

Predsjednik 

 

mr. sc. Andrej Plenković, v. r. 



 

O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

Odlukom predsjednika Republike Hrvatske KLASA: 018-07/10-01/29, URBROJ: 71-05-03/1-11-4, od 14. 

veljače 2011. godine, o izmjeni Odluke o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri 

Sjevernoatlantskom savezu, sa sjedištem u Bruxellesu, („Narodne novine“ br. 62/00) riječi: „Stalne 

misije“ zamijenjene su riječima: „Stalnog predstavništva“, a riječi: „Sjevernoatlantskom savezu“ zamijenjene 

su riječima: „Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora“ u odgovarajućem padežu, pa je temeljem 

navedenoga s istim usklađen i promijenjen sam naziv Uredbe tako da sada glasi: „Uredba o unutarnjem 

ustrojstvu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora“. Na isti 

način u cijelom tekstu Uredbe riječi: „Stalne misije“ zamijenjene su riječima: „Stalnog predstavništva“, a 

riječi: „Sjevernoatlantskom savezu“ zamijenjene su riječima: „Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora“ u 

odgovarajućem padežu. 

 

 

Člankom 4. st. 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom 

savezu, predviđeno je da se Odjel za političke poslove, osim diplomatskim osobljem službe vanjskih poslova, 

popunjava i jednim predstavnikom iz središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje „i to 

u svojstvu ugovornog diplomata“, temeljem Sporazuma tih dvaju tijela. S obzirom da se radi o specifičnim 

poslovima koje može obavljati isključivo djelatnik tj. predstavnik iz središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za zaštitu i spašavanje, očigledno je da se radi o resornom predstavniku toga tijela. Stoga je 

potrebno navedenu odredbu terminološki uskladiti s odredbom članka 57. Pravilnika o unutarnjem redu 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova kojom je utvrđen način raspoređivanja resornih predstavnika na 

rad u DM/KU. 

 

 

Člankom 7. st. 6. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom 

savezu („Narodne novine“, br. 15/09.) utvrđeno je da se Odjel za podregistar u navedenoj Misiji popunjava 

djelatnicima Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost „i to u svojstvu ugovornih diplomata“, temeljem 

sporazuma dvaju tijela. S obzirom da se radi o specifičnim poslovima koje može obavljati isključivo 

djelatnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, taj djelatnik mora biti resorni predstavnik navedenog tijela, 

koji se raspoređuje kao resorni predstavnik na rad u DM/KU. 

 

Zaključkom o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih 

pravnih osoba s javnim ovlastima, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na 110. sjednici održanoj dana 

02. kolovoza 2018. godine, predviđeno da poslove Državne uprave za zaštitu i spašavanje od 01. siječnja 

2019. godine preuzme Ministarstvo unutarnjih poslova, pa shodno navedenom predlaže se u Članku 10. 
Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu („Narodne 

novine“, br. 15/09.) riječi: „Državnom upravom za zaštitu i spašavanje“, zamijeniti  riječima “središnjim 

tijelom državne uprave nadležnim za zaštitu i spašavanje“.  

 

Obzirom da je u vremenu od donošenja Uredbe do ovoga prijedloga o njezinim izmjenama ujedno 

promijenjen naziv Ministarstva, tako da sada glasi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, u cijelom 

tekstu Uredbe riječi: „Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija“, zamijenjene su riječima:  

„Ministarstvo vanjskih i europskih poslova“, a riječi: „ministar vanjskih poslova i europskih 

integracija“ zamijenjene su riječima: „ministar vanjskih i europskih poslova“ u odgovarajućem padežu.  

 

 

Navedene izmjene ne proizvode nikakve dodatne financijske obveze. 


