Prijedlog

VLAD A REPUBLIKE HRV ATSKE
Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
(Narodne novine, br. 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ................
donijela

ODLUKU
o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između
Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji
u obrambenim pitanjima
I.
Na temelju članka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 –
pročišćeni tekst i 5/14) pokreće se postupak za sklapanje Sporazuma između Republike
Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima (u daljnjem tekstu:
Sporazum).
II.
Dobri odnosi između Republike Hrvatske i Portugalske Republike u području obrane
nastavak su dobre suradnje dviju država u ostalim područjima bilateralne suradnje i
zajedničkim naporima u održavanju mira i stabilnosti u Europi.
Dosadašnja suradnja Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva
nacionalne obrane Portugalske Republike ostvarivala se službenim posjetima i radnim
sastancima te razmjenom iskustava stručnjaka u područjima od zajedničkog interesa.
Postignuti dobri odnosi iziskuju daljnje proširenje područja i oblika suradnje u području
obrane nakon sklapanja ovoga Sporazuma.
III.
Sporazum se sklapa radi definiranja okvira suradnje u obrambenim pitanjima.
Provedba Sporazuma omogućit će suradnju u područjima obrambene politike i vojne
doktrine, obrambene industrije, tehnologije i opreme, vojnog zakonodavstva, planiranja i
izrade proračuna, znanstvene i vojno-zdravstvene suradnje, vojne izobrazbe i obuke, vježbi,
operacija potpore miru, humanitarnih operacija i operacija traganja i spašavanja te drugih
područja od zajedničkog interesa u području obrane.
Sklapanjem Sporazuma omogućit će se razmjena iskustava u obrambenim
područjima, razmjena promatrača na vježbama, razmjena tehničkih, tehnoloških i
industrijskih podataka i korištenje kapaciteta u područjima od zajedničkog interesa, u skladu
s nacionalnim propisima, razmjenu predavača i sudjelovanje na tečajevima, seminarima,
konferencijama i simpozijima koje organiziraju obadvije države.

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 stoga nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike
Hrvatske za potrebe vođenja pregovora.
VI.
Ovlašćuje se ministar obrane da u ime Republike Hrvatske potpiše Sporazum iz točke
I. ove Odluke.
VII.
Izvršavanje Sporazuma iz točke I. ove Odluke neće zahtijevati dodatna financijska
sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
VIII.
Sporazum iz točke I. ove Odluke ne zahtijeva izmjenu postojećih ili donošenje novih
zakona, ali podliježe potvrđivanju po članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju
međunarodnih ugovora.
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Obrazloženje
Točkom I. Odluke uređuje se ustavna osnova za pokretanje postupka za sklapanje
Sporazuma.
Točkom II. Odluke daje se ocjena dosadašnjih odnosa Republike Hrvatske i Portugalske
Republike.
Točkom III. Odluke navode se razlozi zbog kojih se predlaže sklapanje Sporazuma, te se
navode bitni elementi koji se predlažu urediti Sporazumom.
Točkom IV. Odluke prihvaća se Nacrt sporazuma kao osnova za vođenje pregovora,
te se utvrđuje da je njezin sastavni dio.
Točkom V. Odluke utvrđuje se da će se pregovori za sklapanje Sporazumima voditi
kontaktima diplomatskim putem te da u tu svrhu nije potrebno osigurati dodatna
sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Točkom VI. Odluke utvrđuje se da će Sporazum potpisati ministar obrane.
Točkom VII. Odluke utvrđuje se da izvršavanje Sporazuma neće zahtijevati dodatna
financijska sredstva iz Državnog proračuna te da će se troškovi podmirivati u okviru
stavki Državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjenih radu Ministarstva obrane i
Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Točkom VIII. Odluke utvrđuje se da Sporazum ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu
postojećih zakona, te se utvrđuje da, s obzirom na to da se radi o međunarodnom ugovoru
vojne naravi, isti podliježe potvrđivanju u skladu s člankom 18. Zakona o sklapanju i
izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96).

