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PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA ZA SKLAPANJE OKVIRNOG 
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Stručna radna skupina Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava je na 

sjednici održanoj 17. srpnja 2017. godine razmotrila Prijedlog odluke o pokretanju postupka za 

sklapanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko o 

suradnji u području obrane, koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo obrane. 

 

Na temelju članka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni 

tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) pokreće se postupak za sklapanje 

Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u 

području obrane. Sklapanje Okvirnog sporazuma predlaže se radi uspostave dvostranog 

međunarodnopravnog okvira kojim se uređuju različiti aspekti vojne i obrambene suradnje 

između dviju država u područjima od zajedničkog interesa te načini njezine provedbe. 

Izvršavanje Okvirnog sporazuma Republici Hrvatskoj i Kraljevini Maroku omogućit će proširenje 

suradnje u izobrazbi i vojnoj obuci, obrambenoj industriji i održavanju vojne opreme, vojnom 

zdravstvu, vojnoj povijesti i muzeologiji, te suradnje u mirovnim operacijama i upravljanju kriznim 

situacijama. Suradnja će se odvijati kroz posjete službenih izaslanstava, radne sastanke i seminare 

radi razmjene iskustava i znanja, kroz obuku i vježbe te razmjenu predavača i polaznika vojne 

izobrazbe. Okvirni sporazum će, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpisati potpredsjednik 

Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane. 
 

Prijedlog odluke dostavljen je na mišljenje nadležnim tijelima državne uprave i Uredu za 

zakonodavstvo. Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, 

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost i Ured za zakonodavstvo nisu imali primjedbi, dok su primjedbe 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova prihvaćene. Predlagatelj je također dostavio pozitivno 

prethodno mišljenje Predsjednice Republike Hrvatske. 

 

Stručna radna skupina je podržala Prijedlog odluke i uputila ga u daljnju proceduru, s 

napomenom da predlagatelj do sjednice Koordinacije dostavi mišljenje Ministarstva vanjskih i 

europskih poslova s novim potpisnikom, što je naknadno učinjeno. Koordinacija za vanjsku i 

europsku politiku i ljudska prava je na sjednici održanoj 18. srpnja 2017. godine, razmotrila i 

verificirala stajalište Stručne radne skupine, te slijednom iznesenog, predlaže da Vlada Republike 

Hrvatske donese sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog sporazuma između  

Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko o suradnji u području obrane 

 

Potrebna objašnjenja na sjednici Vlade Republike Hrvatske dat će Damir Krstičević, 

potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane. 
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