
Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne 
novine, broj 28/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _ _ _ ^ _ _ 
2014. godine donijela 

ODLUKU 

o pokretanju postupka za sklapanje Izmjena i dopuna Sporazuma o subregionalnoj 
kontroli naoružanja (članak IV., Aneks 1-B, Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i 

Hercegovini) 

I. 

Na temelju članka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 -

pročišćeni tekst i 5/2004 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) pokreće se postupak 
za sklapanje Izmjena i dopuna Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja (članak IV., 
Aneks 1-B, Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini). 

II. 

Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja dio je Općeg okvirnog sporazuma za mir u 
Bosni i Hercegovini (Daytonskog sporazuma). Sporazumom o subregionalnoj kontroli 
naoružanja potpisanim u Firenci, 14. lipnja 1996., od strane Republike Hrvatske, Bosne i 
Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, uređuje 
se kontrola naoružanja i provedba inspekcija stranaka Sporazuma. Područje primjene 
Sporazuma danas je državno područje Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i 
Republike Srbije. 

III. 

Višegodišnja uspješna provedba Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja značajno je 
doprinijela procesu izgradnje sigurnosti, stabilnosti, transparentnosti i povjerenja među 
državama strankama. Djelujući sukladno odredbama Akcijskog plana iz 2009. godine te 
Završnih dokumenata VII. i VIII. Pregledno konferencije Sporazuma o subregionalnoj 
kontroli naoružanja iz 2010. i 2012. godine, stranke su donijele odluku o prestanku potrebe za 
angažmanom osobnog izaslanika predsjedavajućeg Organizacije za europsku sigurnost i 
suradnju (OESS) za Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja te o postupnom 
preuzimanju vlasništva nad njegovom provedbom. S tom je svrhom izrađena i Mapa puta te 
su utvrđeni potrebni pravni, organizacijski, tehnički i logistički segmenti procesa preuzimanja 
regionalnog vlasništva. 

Sukladno navedenome, potrebno je izvršiti izmjene i dopune Sporazuma kojima bi se brisale 
odredbe koje se odnose na osobnog izaslanika predsjedavajućeg Organizacije za europsku 
sigurnost i suradnju (OESS) za Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja. 
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IV. 

Prihvaća se Nacrt izmjena i dopuna iz točke I. ove Odluke, kao osnova za vođenje pregovora. 

Nacrt izmjena i dopuna iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke. 

V. 

Pregovori za sklapanje Izmjena i dopuna iz točke I. ove Odluke vodit će se u formatu 
Subregionalne komisije za konzultacije, te u tu svrhu nije potrebno osigurati dodatna sredstva 
u državnom proračunu Republike Hrvatske. 

VI. 

Izmjene i dopune iz točke I. ove Odluke će, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpisati prva 
potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova. 

U slučaju njezine spriječenosti, ovlašćuje se zamjenik ministrice vanjskih i europskih 
poslova, odnosno pomoćnik/ca ministrice vanjskih i europskih poslova da, u ime Vlade 
Republike Hrvatske, potpiše Izmjene i dopune iz točke I. ove Odluke. 

VII. 

Izvršavanje Izmjena i dopuna iz točke I. ove Odluke neće zahtijevati dodatna financijska 
sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske. 

VIII. 

Izmjene i dopune iz točke I. ove Odluke ne zahtijevaju donošenje novih ili izmjenu postojećih 
zakona, odnosno ne podliježu potvrđivanju po članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju 
međunarodnih ugovora. 

Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 
Zoran Milanović 
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Izmjene i dopune Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja 
(članak IV., Aneks 1-B, Općeg okvirnog sporazuma za mir 

u Bosni i Hercegovini) 

Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Crna Gora i Republika Srbija, u 
daljem tekstu: „stranke", 

potvrđujući značaj uloge i doprinosa Organizacije za europsku sigurnost i 
suradnju (OESS), u okviru koje su vođeni pregovori te je pružana pomoć u 
provedbi Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja; 

prepoznajući snažnu političku podršku država članica Kontaktne skupine; 

prepoznajući uspješnu provedbu Sporazuma o subregionalnoj kontroli 
naoružanja kao i njegov temeljni doprinos u procesu izgradnje sigurnosti, 
stabilnosti, transparentnosti i povjerenja u području njegove primjene; 

djelujući u skladu s odredbama Akcijskog plana (2009.) i Završnih dokumenata 
VII. i VIII. Pregledne konferencije Sporazuma o subregionalnoj kontroli 
naoružanja (2010. i 2012.); 

ustvrđujući da okončanje uloge i dužnosti osobnog izaslanika neće utjecati na 
obveze stranaka koje proizilaze iz Sporazuma o subregionalnoj kontroli 
naoružanja, njegovih Protokola te ostalih obveza, poduzetih u okviru 
Subregionalne komisije za konzultacije; 

zaključujući da uspješno okončanje procesa prijenosa vlasništva na stranke 
omogućuje okončanje dužnosti osobnog izaslanika predsjedavajućeg OESS-a za 
Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja (članak IV.) te istovremeni 
nastavak suradnje s OESS-om u njegovoj primjeni; 

sporazumjele su se kako slijedi: 
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Članak I. 

Stranke su suglasne s okončanjem dužnosti osobnog izaslanika 
predsjedavajućeg OESS-a, kako su navedene u Sporazumu o subregionalnoj 
kontroli naoružanja, u daljnjem tekstu „Sporazum", te stoga odobravaju sljedeće 
izmjene i dopune Sporazuma: 

Izmjena i dopuna XII. 

U članku II. stavak 16., koji glasi: 
„izraz „osobni izaslanik" koji označava osobnog izaslanika predsjedavajućeg 
OESS-a ili njegovog/njezinog imenovanog(ih) predstavnika, koje imenuje 
predsjedavajući uz konzultacije sa strankama, kako bi pomogao strankama u 
provedbi Sporazuma" briše se. 

Izmjena i dopuna XIII. 

U članku V. stavku 6., izraz „ i osobnom izaslaniku" briše se. 

Izmjena i dopuna XIV. 

U članku V. stavku 7., izraz ,,i osobnog izaslanika" briše se. 

Izmjena i dopuna XV. 

U članku VI. stavku 5. (c), izraz ,,i osobnog izaslanika" briše se. 

Izmjena i dopuna XVI. 

U članku IX., stavku 3. posljednja rečenica koja glasi „osobni izaslanik pomaže 
strankama u provedbi Sporazuma" briše se. 

Izmjena i dopuna XVII. 

U članku X., stavku 1., posljednja rečenica koja glasi „osobni izaslanik bit će 
prisutan na sastancima Subregionalne komisije za konzultacije" briše se. 
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Izmjena i dopuna XVIII. 

U članku XII. stavku 2. izraz ,,i osobnom izaslaniku", briše se. 

Izmjena i dopuna XIX. 

U članku XV., posljednja rečenica koja glasi „osobni izaslanik će svim 
strankama dostaviti propisno ovjerene primjerke Sporazuma na bosanskom, 
hrvatskom i srpskom jeziku" briše se. 

Članak II. 

Stranke su suglasne da Protokol o smanjivanju, Protokol o razmjeni informacija 
i obavijesti, Protokol o postojećim tipovima naoružanja, Protokol o inspekciji, 
Protokol o Subregionalnoj komisiji za konzultacije, koji čine sastavni dio 
Sporazuma, zahtijevaju izmjene i dopune vezano uz ulogu i dužnosti osobnog 
izaslanika te stoga odobravaju slijedeće izmjene i dopune navedenih Protokola: 

Izmjena i dopuna XX. 

U Protokolu o smanjivanju: 
U odjeljku I. stavku 5. izraz „ i osobnom izaslaniku" briše se. 
U odjeljku IX. stavcima 2. i 3. izraz ,,i osobnom izaslaniku" briše se. 

Izmjena i dopuna XXI. 

U Protokolu o razmjeni informacija i obavijesti: 
U stavku 1., izraz ,,i osobnom izaslaniku" briše se. 
U odjeljku VI. u prvoj rečenici, izraz „i osobnog izaslanika" briše se. 

Izmjena i dopuna XXII. 

U Protokolu o postojećim tipovima naoružanja: 
U odjeljku II. stavku 1. izraz „ i osobnom izaslaniku" briše se. 
U odjeljku III. stavku 3. u prvoj rečenici, izraz ,,i osobnog izaslanika" briše se. 
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Izmjena i dopuna XXIII. 

U Protokolu o inspekciji: 
U odjeljku I., stavak 4. briše se. 
U odjeljku II., stavak 8. briše se. 
U odjeljku III., stavku 3. u drugom retku, izraz ,,i osobnom izaslaniku" briše se. 
U odjeljku III., stavak 4. briše se. 

U odjeljku III., stavku 5., u drugom redu, izraz ,,i popis asistenata osobnog 
izaslanika", i u četvrtom retku „ili osobnog izaslanika" brišu se. 

U odjeljku III., stavku 7, posljednja rečenica koja glasi „Isto će se primjenjivati 
na popis asistenata koji dostavi osobni izaslanik" briše se. 

U odjeljku III., stavku 8., u drugom retku, izraz „ili popisa asistenata koji je 
dostavio osobni predstavnik" briše se. 

U odjeljku III., stavku 10., izraz ,,i osobnom izaslaniku" briše se. 

U odjeljku IV., stavku 1., izraz „i osobnog izaslanika" briše se. 

U odjeljku IV., stavku 5., na kraju rečenice, izraz „i osobnom izaslaniku" briše 
se. 

U odjeljku VI., stavku 2., izraz ,,i asistenti" briše se. 

U odjeljku VI., stavku 6., izraz ,,i asistenata" briše se. 

U odeljku VIII., stavku 4., u drugom retku, izraz ,,i osobnog izaslanika" briše 

se. 

U odjeljku VIII. stavku 5., u trećem retku, izraz ,,i osobnom izaslaniku" briše se. 

U odjeljku VIII., stavku 12., izraz ,,i osobnog izaslanika" briše se. 

U odjeljku IX., stavku 3., izraz ,,i osobnom izaslaniku" briše se. 
U odjeljku X., stavku 6., posljednja rečenica koja glasi „Stranka koja je obavila 
inspekciju dostavlja primjerak izvješća osobnom izaslaniku" briše se. 

Izmjena i dopuna XXIV. 
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U Protokolu o Subregionalnoj komisiji za konzultacije: 
U stavku 1. posljednja rečenica koja glasi „osobni izaslanik će prisustvovati 
sastancima Subregionalne komisije za konzultacije" briše se. 
U stavku 2., f, posljednja rečenica koja glasi „osobni izaslanik će sudjelovati u 
odlukama u vezi s raspodjelom troškova Subregionalne komisije za 
konzultacije" briše se. 

Članak III. 

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom potpisivanja. 

Članak IV. 

Ove Izmjene i dopune sastavljene su u pet izvornika na engleskom jeziku. 
Vjerodostojni prijevodi ovih Izmjena i dopuna na jezike stranaka osigurat će 
Tajništvo OESS-a i dostaviti strankama. 

Sastavljeno u dana 

Za Bosnu i Hercegovinu Za Republiku Hrvatsku 

Za Crnu Goru Za Republiku Srbiju 

Svjedok: 

Za Organizaciju za europsku sigurnost i suradnju 
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OBRAZLOŽENJE 

Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja dio je Općeg okvirnog sporazuma za mir u 
Bosni i Hercegovini (Daytonskog sporazuma). Sporazumom o subregionalnoj kontroli 
naoružanja potpisanim u Firenci, 14. lipnja 1996., od strane Republike Hrvatske, Bosne i 
Hercegovine, Srbije i Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, uređuje 
se kontrola naoružanja i provedba inspekcija stranaka Sporazuma. Područje primjene 
Sporazuma danas je državno područje Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i 
Republike Srbije. 

Višegodišnja uspješna provedba Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja značajno je 
doprinijela procesu izgradnje sigurnosti, stabilnosti, transparentnosti i povjerenja među 
državama strankama. 

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Odluke o izmjeni i dopuni ovog Sporazuma 2006. i 
2008. godine u svrhu ispunjenja političkih obveza (ukidanje Vojske Federacije BIH i Vojske 
Republike Srpske i ustrojavanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te razdruživanje 
državne zajednice Srbije i Crne Gore). 

Slijedom uspješne provedbe Sporazuma, stranke su donijele odluku o prestanku potrebe za 
angažmanom osobnog izaslanika predsjedavajućeg Organizacije za europsku sigurnost i 
suradnju (OESS) za Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja te o postupnom 
preuzimanju vlasništva nad njegovom provedbom. 

Na slijedećoj preglednoj konferenciji Sporazuma koja će se održati 17. srpnja 2014. u Beču 
planirano je usvajanje Završnog dokumenta kojim će se ukinuti funkcija osobnog izaslanika 
OESS-a, a zemlje strane Sporazuma preuzet će vlasništvo nad istim. Ostale države stranke 
završile su proces usvajanja izmjena i dopuna Sporazuma. 

Predmetne izmjene i dopuna Sporazuma odnose se na brisanje dijela koji se odnosi na 
osobnog izaslanika, iz razloga jer je prestala potreba za njegovim djelovanjem. Izmjene 
predstavljaju tehničke prilagodbe Sporazuma. 


