
Pismo namjere

između

Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske

i

Savezne policijske akademije Savezne policije Savezne Republike 
Njemačke

Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Savezna 
policijska akademija Savezne policije Savezne Republike Njemačke (u daljnjem tekstu 
„sudionice"),
u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike 
Njemačke o suradnji na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala, sklopljenim u 
Berlinu, 10. ožujka 2009. godine,

odlučne u nastojanju razvijati i jačati partnerstvo i međunarodnu policijsku suradnju u 
području razmjene znanja i iskustva,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1. 
Svrha

Svrha ovog Pisma namjere je dogovor, kao i daljnji razvoj i podrška suradnji u području 
obuke policijskih službenika iz trećih zemalja.

Članak 2.
Područja suradnje

Obje akademije namjeravaju surađivati u područjima razvoja obrazovnih programa i 
nastavnih planova te seminara i stručnog usavršavanja u cilju nadograđivanja vještina 
u područjima poslova granične policije i nadzora granice s naglaskom na ustavna i 
ljudska prava. Osim toga, sudionice namjeravaju uspostaviti suradnju u područjima 
istraživanja, razmjene studenata, nastavnika i instruktora te u sklopu drugih mjera 
stručnog osposobljavanja.

Članak 3.
Nadležna tijela

Nadležna tijela odgovorna za provedbu odredaba ovog Pisma namjere su:
Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,



broj telefona: +385 1 24 26 300/
adresa elektroničke pošte: policijska.aKademiia@mup.hr,

Savezne policijska akademija Savezne policije Savezne Republike Njemačke, 
broj telefona: +49 451 49055-0, 
adresa elektroničke pošte: bpolak@polizei.bund.de.

Sudionice se namjeravaju međusobno pisanim putem obavijestiti o svim promjenama 
i dodatnim informacijama vezanim za nadležna tijela iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4. 
Aktivnosti

U svrhe navedene u članku 1. ovog Pisma namjere, sudionice namjeravaju-
a) surađivati u izradi novih programa i nastavnih planova za specijalističke 

seminare i specijalističku obuku,
b) organizirati zajedničku obuku i istraživanja,
c) razvijati i promicati bilateralnu suradnju u sklopu provedbe zajedničkih 

obrazovnih projekata te prijava za zajedničke projekte koje financira 
Europska unija.

Sama izrada i provedba ovih aktivnosti provodit će se na razini tehničke kompetencije 
pojedinačne sudionice. Aktivnosti će planirati i zajednički dogovarati hrvatska i 
njemačka savezna policija te partnerska tijela trećih zemalja korisnica. Zajedničke 
aktivnosti međusobno će podijeliti hrvatska policija i njemačka savezna policija u 
skladu s policijskim aspektima i dostupnim sredstvima. Prije provedbe, aktivnosti 
moraju odobriti odgovorna tijela i ministarstva u pojedinačnom nacionalnom pravnom 
postupku.

Mjere pružanja pomoći u opremi partnerskim tijelima trećih zemalja provode se 
isključivo bilateralno i u skladu s postojećim pravnim propisima. Ovo Pismo namjere 
ne predviđa prijenos vlasništva nad operativnim sredstvima između hrvatske policije i 
njemačke savezne policije.

Članak 5. 
Troškovi

Troškove provedbe mjera u korist partnerskih tijela trećih zemalja snose svaka 
sudionica zasebno i u uravnoteženom odnosu u skladu s podjelom aktivnosti.
Ovo Pismo namjere nije temelj za ostvarenje pravnog ili financijskog zahtjeva za 
pružanje određenih usluga.
Mogućnost sudionica da provode svoje aktivnosti u skladu s odredbama ovog Pisma 
namjere ovisi o dostupnosti financija, osoblja i drugih sredstava.



Članak 6.
Završne odredbe

Ovo Pismo namjere ne predstavlja pravno obvezujuće. ili izvršive obveze u skladu s 
nacionalnim ili međunarodnim pravom, niti je povod za bilo kakav pravni postupak.

Ovo Pismo namjere stupa na snagu nakon potpisivanja te se sklapa na neodređeno 
vrijeme, osim ako jedna od sudionica ne želi raskinuti ovo Pismo namjere.

Sudionica koja izrazi namjeru raskinuti ovo Pismo namjere poslat će pisanu obavijest 
30 dana prije predloženog datuma raskida.

Potpisano u Zagrebu, dana 29. rujna 2022. godine, u dva izvornika, svaki na 
hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako 
vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju ovog Pisma namjere, bit će mjerodavan 
tekst na engleskom jeziku.
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