
PRIJEDLOG 
 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
 
 
 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
broj 150/11 i 119/14), a u svezi članka 8. podstavka 5. Zakona o razvojnoj suradnji i 
humanitarnoj pomoći inozemstvu (Narodne novine, broj 146/08) Vlada Republike Hrvatske je 
na sjednici održanoj _______________ donijela  
 
 

O D L U K U 
o pružanju humanitarne pomoći u Siriji i u susjednim zemljama 

 
 

I. 
 

Prihvaća se prijedlog Ministarstva vanjskih i europskih poslova za pružanje humanitarne 
pomoći u Siriji i u susjednim zemljama povodom Donatorske konferencije za Siriju u iznosu 
od 1.000.000,00 Eura (slovima: jedanmilijuneura) tijekom razdoblja od 2016. do 2020.g., 
dostavljen Vladi Republike Hrvatske, aktom KLASA: 302-01/16-01/3, URBROJ: 521-IV-03-
02-16-4, od 25. siječnja 2016. godine. 

 
II. 

 
Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da u provedbi ove Odluke, provodi 
projekte i druge aktivnosti putem bilateralnih i multilateralnih kanala koje obuhvaćaju 
područja ratne i poslijeratne demokratske tranzicije, obrazovanja, zdravstva, zaštite žena i 
djece te održivi gospodarski razvoj, u maksimalnoj godišnjoj vrijednosti do 200.000,00 Eura 
(u slovima: dvjestotisućaeura) pretvorenih u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke 
na dan isplate u razdoblju od 2016. godine do 2020. godine. 

 
III. 

 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, 
izvora 41  Prihodi od igara na sreću, razdjela 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 
aktivnosti A777058 Pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u 
inozemstvu. 
 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, 
 

                             P R E D S J E D N I K  
 

                Tihomir Orešković 
 
 
 
 
 



 
 
 

Obrazloženje 
 

Nastavno na donatorske konferencije za Siriju koje su održane 2013., 2014 i 2015. godine pod 
nazivom „Kuvajt I., II. i III.“, u Londonu će se 4. veljače 2016.g održati Donatorska 
konferencija za Siriju i susjedne zemlje u organizaciji Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, 
Kuvajta i Ujedinjenih naroda. 
 
Republiku Hrvatsku na navedenoj Konferenciji predstavljat će predsjednica Republike 
Hrvatske gđa Kolinda Grabar Kitarović. 
 
Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu („Narodne novine“, 
broj: 146/2008), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova predlaže Vladi RH donošenje 
Odluke kojom bi se reguliralo upućivanje humanitarne pomoći Siriji i susjednim zemljama u 
vrijednosti od 1.000.000,00 eura tijekom razdoblja 2016. – 2020. godine.   
 
U cilju konkretizacije provedbe navedenog, Vlada RH zadužuje Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova RH da provodi projekte i druge aktivnosti putem bilateralnih i 
multilateralnih kanala koje obuhvaćaju područja ratne i poslijeratne demokratske tranzicije, 
obrazovanja, zdravstva, zaštite žena, djece i vjerskih manjina, te održivi gospodarski razvoj u 
maksimalnoj godišnjoj vrijednosti do 200.000,00 Eura . 
 
Potrebna financijska sredstva osigurana su u proračunu za službenu razvojnu suradnju u 2016. 
godini na aktivnosti A777058, te će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za razdoblje 
2017., 2018. 2019. i 2020.g. planirati osiguranje sredstava u svrhu izvršenja ove Odluke.    

 
 
 

 
 


