
Na temelju članka 12. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim 
operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu („Narodne novine“ broj: 33/2002, 92/2010  i 
73/2013 ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj-----------------------------godine                                      
donijela 

 

ODLUKU 

o sudjelovanju do deset policijskih službenika u Specijalnoj promatračkoj misiji 
Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Ukrajini (OSCE SMM Ukraine) 

 

I. 

U Specijalnu promatračku misiju Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u 
Ukrajini (OSCE SMM Ukraine) uputit će se do deset policijskih službenika. 

 

II. 

Policijske službenike iz točke I.  ove Odluke imenovat će ministar unutarnjih poslova. 

 

III. 

Troškovi Misije iz točke I. ove Odluke financirat će se iz Državnog proračuna za 
2015. godinu iz sredstava osiguranih u razdjelu 040 Ministarstva unutarnjih poslova, glava 
04005 Ministarstva unutarnjih poslova u okviru projekta K553141 Razvojna suradnja. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Klasa: 
Urbroj: 

Zagreb, 

 PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 



O b r a z l o ž e nj e 

Odluku o sudjelovanju do deset policijskih službenika u Specijalnoj promatračkoj 
misiji Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Ukrajini (OSCE SMM Ukraine) donosi 
Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 12. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih 
snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u 
mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu („Narodne novine“ broj: 33/2002 
i 92/2010). 

Riječ je o misiji koja se od strane EU ocjenjuje velikim doprinosom stabilizaciji 
aktualne krize u Ukrajini, te stoga su se sve države članice EU odazvale na poziv za 
sekundiranje osoblja u Specijalnoj promatračkoj misiji  i time aktivno podupiru mandat 
Misije. 

Ističemo kako je Povjerenstvo za međunarodne misije i operacije na sastanku 
održanom 4. srpnja 2014. godine podržalo prijedlog mogućeg sudjelovanja Republike 
Hrvatske u Savjetodavnoj misiji EU za reformu civilnog sigurnosnog sektora u Ukrajini te je 
na taj način izrazilo želju za aktivnim uključivanjem u mirovne misije i operacije u Ukrajini. 

Stoga, u cilju doprinosa stabilizaciji stanja u Ukrajini i interesa Republike Hrvatske za 
europsku sigurnost i stabilnost, važno je osigurati sudjelovanje do deset policijskih službenika 
u Specijalnoj promatračkoj misiji Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Ukrajini 
(OSCE SMM Ukraine), a kako je to predloženo predmetnom Odlukom Vlade Republike 
Hrvatske.  

Nadalje, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju do deset 
policijskih službenika u Specijalnoj promatračkoj misiji Organizacije za europsku sigurnost i 
suradnju u Ukrajini (OSCE SMM Ukraine), ministar unutarnjih poslova donosi Odluku o 
upućivanju policijskih službenika u Specijalnu promatračku misiju Organizacije za europsku 
sigurnost i suradnju u Ukrajini (OSCE SMM Ukraine). 

Troškovi navedene Misije financirat će se iz Državnog proračuna za 2015. godinu iz 
sredstava osiguranih u razdjelu 040 Ministarstva unutarnjih poslova, glava 04005 
Ministarstvo unutarnjih poslova u okviru projekta K553141 Razvojna suradnja.  


