
Prijedlog

Na temelju članka 7. Zakona o sklapanja i izvršavanju međunarodnih ugovara 
(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 
__________________donijela je

ODLUKU
o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma 

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajta 
o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih, posebnih i službenih putovniea

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

pročišćeni tekst i 5/2014 - Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske) pokreće se postupak 
za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajta o 
uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih, posebnih i službenih putovnica.

II.
U odnosima između Republike Hrvatske i Države Kuvajta na snazi je režim 

uzajamnoga zahtijevanja viza za sve vrste putovnica, što je uočeno kao prepreka daljnjem 
razvitku bilateralnih odnosa.

III.

Sklapanje Sporazuma iz točke I. ove Odluke uredilo bi putovanja državljana dviju 
zemalja prema načelu uzajamnosti te pojednostavilo uvjete putovanja hrvatskih državljana 
koji su nositelji diplomatskih i službenih putovnica, i tako stvorilo osnovu za daljnje jačanje 
bilateralnih odnosa, gospodarske, kulturne i druge suradnje.

IV.

Prihvaća se Nacrt Sporazuma iz točke I. ove Odluke, kao osnova za vođenje
pregovora.

Nacrt Sporazuma iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

V.

Pregovori za sklapanje Sporazuma iz točke I. ove Odluke vodit će se diplomatskim 
putem te u tu svrhu nije potrebno osigurati dodatna sredstava iz Državnog proračuna 
Republike Hrvatske.



VI.

Ovlašćuje se izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Državi 
Kuvajtu da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše Sporazum iz točke I. ove Odluke.

VII.

Izvršavanje Sporazuma iz točke I. ove Odlxoke neće zahtijevati financijska sredstva iz 
državnoga proračuna Republike Hrvatske.

VIII.

Sporazum iz točke I. ove Odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih 
zakona, odnosno ne podliježe potvrđivanju po članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju 
međunarodnih ugovora.
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