
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 24. stavaka 1.13. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br.
, donijela150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjedniei održanoj

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA 
MEĐUNARODNE MISIJE I OPERACIJE

I.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za međunarodne misije i operaeije (Klasa: 022-03/13-04/494; 
Urbroj: 50301-21/21-13-2; donijeta 28. studenoga 2013.) u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

» Povjerenstvom predsjedava ministar vanjskih i europskih poslova odnosno u slučaju spriječenosti 
ministar obrane. «

Stavak 2. mijenja i glasi:

» Članovi Povjerenstva su:

ministar obrane; 
ministar unutarnjih poslova; 
ministar pravosuđa; 
ministar fmaneija;
načelnik Glavnog stožera Oružainih snaga Republike Hrvatske;
predstavnik Ureda Predsjednice Republike Hrvatske;
savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za vanjsku politiku. «

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, (datum)

PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković



OBRAZLOŽENJE

Sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama doprinosi nacionalnoj 
sigurnosti Republike Hrvatske, ostvarenju njezinih vanjskopolitičkih ciljeva, razvoju nacionalnih 
vojnih i civilnih sposobnosti, te promicanju vrijednosti koje ona zastupa.

Slijedom gore navedenog Vlada RH je na svojoj sjednici od 28. studenoga 2013. godine donijela 
Odluku o osnivanju Povjerenstva za međunarodne misije i operacije. Povjerenstvo koordinira i 
usklađuje vojni i civilni angažman Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama sa 
strateškim nacionalnim interesima i prioritetima na području vanjske i sigurnosne politike, 
poglavito u okviru misija i operacija Europske unije. Organizacije Sjevemoatlantskog ugovora 
(NATO-a), Organizacije Ujedinjenih naroda. Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS- 
a), kao i u okviru suradnje s bilateralnim partnerima i saveznicima.

U gore navedenoj Odluci Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za međunarodne misije i operacije 
određuje se (u članku III., prvom stavku) da „Povjerenstvom predsjedava prva potpredsjednica 
Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova...“. Kako bi se predmetna 
Odluka uskladila sa sadašnjim sastavom Vlade RH potrebno je navedeni dio Odluke 
izmijeniti tako da glasi » Povjerenstvom predsjedava ministar vanjskih i europskih
poslova...... Također u stavku 2. istog članka predmetne Odluke treba zamijeniti ».....Ured
predsjednika Republike Hrvatske« sa ».....Ured Predsjednice Republike Hrvatske«.
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