
PRIJEDLOG  

 

 

Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 

(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

______________ 2017. godine donijela 

 

 

O D L U K U 

 

o pokretanju postupka za sklapanje Treće izmjene i dopune Pisma suglasnosti  

o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske 

 i Vlade Sjedinjenih Američkih Država 

 

 

I.  

 

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

pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) pokreće se postupak 

za sklapanje Treće izmjene i dopune Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade 

Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država. 

 

II. 

 

Pismo suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 

Sjedinjenih Američkih Država (dalje u tekstu: Pismo suglasnosti) potpisano je u Zagrebu, 26. 

rujna 2012. godine (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 1/2014) s ciljem 

uspostavljanja i potpore projektu Regionalne inicijative u području pravosuđa namijenjenom 

jačanju vladavine prava, poboljšanju kapaciteta sustava kaznenog pravosuđa u jugoistočnoj 

Europi, sprječavanju i suzbijanju prekograničnog i organiziranog kriminala, kao i korupcije te 

promicanju održive pravne reforme kojom se unaprjeđuje odgovornost, transparentnost i 

usklađenost s europskim standardima. Vlada Republike Hrvatske i Vlada Sjedinjenih 

Američkih Država obvezale su se na godišnje poduzimanje radnji i ulaganje sredstava, koja su 

već odobrena u odgovarajućem zakonodavnom postupku, radi potpore provedbi Pisma 

suglasnosti. 

 

Pismo suglasnosti je izmijenjeno i dopunjeno sklapanjem Izmjene i dopune Pisma 

suglasnosti, koja je potpisana u Zagrebu, 27. rujna 2013. (Narodne novine – Međunarodni 

ugovori, broj 1/2014) i Druge izmjene i dopune Pisma suglasnosti, koja je potpisana u 

Zagrebu, 19. rujna 2014. 

 

Kako bi se u potpunosti dosegli cilj i svrha opisani u Pismu suglasnosti, te polučio 

očekivani rezultat za sve sudionike projekta Regionalne inicijative u području pravosuđa 

Vlada Sjedinjenih Američkih Država je odobrila dodatna financijska sredstva za nastavak 

uspješnog provođenje ovog projekta. 

 

 

 

 

 



III. 

 

Zbog povećanja dodijeljenih financijskih sredstava, te ujedno i nastale potrebe 

vremenskog produljenja trajanja projekta Regionalne inicijative u području pravosuđa, 

predlaže se sklapanje Treće izmjene i dopune Pisma suglasnosti iz točke I. ove Odluke.  

 

IV. 

 

Prihvaća se nacrt Treće izmjene i dopune Pisma suglasnosti iz točke I. ove Odluke, 

kao osnova za vođenje pregovora.  

 

Tekst nacrta Treće izmjene i dopune Pisma suglasnosti iz točke I. sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

V. 

 

Određuje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vođenje pregovora u sljedećem 

sastavu: 

 

- pomoćnik ministra pravosuđa, voditelj izaslanstva 

- predstavnik Ministarstva pravosuđa iz Uprave za europske poslove, 

međunarodnu i pravosudnu suradnju, član. 

 

Troškovi za rad izaslanstva obuhvaćaju troškove vođenja pregovora, a planirani su kao 

redovni troškovi u Državnom proračunu, na razdjelu Ministarstva pravosuđa. 

 

VI. 

 

Ovlašćuje se ministar pravosuđa da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše  Treću 

izmjenu i dopunu Pisma suglasnosti iz točke I. ove Odluke. 

 

VII. 

 

Izvršavanje Treće izmjene i dopune Pisma suglasnosti iz točke I. ove Odluke neće 

zahtijevati osiguranje dodatnih financijskih sredstava iz Državnog proračuna.  

 

VIII. 

 

Treća izmjena i dopuna Pisma suglasnosti iz točke I. ove Odluke ne zahtijeva 

donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, ali podliježe potvrđivanju prema članku 18. 

Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. 

 

IX. 

 

Odobrava se ugovaranje privremene primjene Treće izmjene i dopune Pisma 

suglasnosti iz točke I. ove Odluke od datuma njezinog  potpisivanja. 

 

Klasa: 

Urbroj:         PREDSJEDNIK 

Zagreb,                                                                                         mr. sc. Andrej Plenković 



 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

 

Pismo suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 

Sjedinjenih Američkih Država (dalje u tekstu: Pismo suglasnosti) potpisano je u Zagrebu, 26. 

rujna 2012. godine (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 1/2014) s ciljem 

uspostavljanja i potpore projektu Regionalne inicijative u području pravosuđa namijenjenom 

jačanju vladavine prava, poboljšanju kapaciteta sustava kaznenog pravosuđa u jugoistočnoj 

Europi, sprječavanju i suzbijanju prekograničnog i organiziranog kriminala, kao i korupcije te 

promicanju održive pravne reforme kojom se unaprjeđuje odgovornost, transparentnost i 

usklađenost s europskim standardima. Vlada Republike Hrvatske i Vlada Sjedinjenih 

Američkih Država obvezale su se na godišnje poduzimanje radnji i ulaganje sredstava, koja su 

već odobrena u odgovarajućem zakonodavnom postupku, radi potpore provedbi Pisma 

suglasnosti. 

 

Pismo suglasnosti je izmijenjeno sklapanjem Izmjene i dopune Pisma suglasnosti o 

provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, 

koja je potpisana u Zagrebu, 27. rujna 2013. (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 

1/2014) te sklapanjem Druge izmjene i dopune pisma suglasnosti, potpisane u Zagrebu 19. 

rujna 2014. godine. 

 

Do sada je Vlada SAD-a za potrebe ovog projekta uplatila ukupno 3 580 918 USD, a 

ta su sredstva utrošena na potporu Regionalnoj inicijativi u području pravosuđa, projektu koji 

pruža pomoć ključnim institucijama kaznenog pravosuđa u jugoistočnoj Europi, zaduženima 

za istragu, progon i suđenje u kaznenim predmetima, s težištem na unaprjeđenju sustava 

pravosuđa. Ova inicijativa uključuje i izobrazbu, tehničku potporu i sadržajnu ekspertizu. 

 

Nakon uspješno započetog projekta Regionalne inicijative u području pravosuđa, kako 

bi se u potpunosti postigli cilj i svrha opisani u Pismu suglasnosti, te polučio očekivani 

rezultat za sve sudionike, Vlada Sjedinjenih Američkih Država je odobrila dodatna financijska 

sredstva (u iznosu od 800 000 USD) za daljnje uspješno provođenje ovog projekta.  

 

Zbog važnosti projekta i posljedičnog povećanja dodijeljenih financijskih sredstava, te 

ujedno i nastale potrebe vremenskog produljenja trajanja projekta Regionalne inicijative u 

području pravosuđa, predlaže se sklapanje Treće izmjene i dopune Pisma suglasnosti, iz točke 

I. ove Odluke. 

 
  
 

 


