Prijedlog

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13,
75/15 i 27/16) uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike Hrvatske, Vlada
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ donijela

ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o prelasku granice Republike Hrvatske
oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske
radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2016. godini

I.
U Odluci o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država
saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim
vježbama u 2016. godini, Klasa: 022-03/16-04/65, Urbroj: 50301-09/06-16-2, od 6.
travnja 2016., u točki I. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:
''- „DOLPHIN 16“ – u drugom polugodištu 2016. godine''.

II.
U točki II. stavku 1. podstavak 13. mijenja se i glasi:
''- „STEADFAST FLOW 16“ – u rujnu 2016. godine, u Republici Turskoj''.
Iza podstavka 27. dodaje se novi podstavak 28. koji glasi:
"- „BLACK SWAN 16“ – u rujnu/listopadu 2016. godine, u Mađarskoj''.
Dosadašnji podstavci 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 34. postaju podstavci 29., 30.,
31., 32., 33., 34. i 35.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Tihomir Orešković
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

OBRAZLOŽENJE

Za pripremu i provedbu vježbi održavaju se planske konferencije na kojima se
razrađuju i usklađuju planovi vježbi. Tijekom procesa usuglašavanja može doći do
izmjena pojedinih utvrđenih i planiranih elemenata vježbi pa se tako, uz ostalo, može
promijeniti vrijeme i mjesto održavanja vježbe.
Održavanje vježbe „DOLPHIN 16“ planirano za travanj 2016. odgađa se za drugo
polugodište 2016., a održavanje vježbe „STEADFAST FLOW 16“ koje je bilo planirano u
lipnju 2016. godine odgađa se za rujan 2016. godine.
U plan vježbi u 2016. godini uvrštava se i vježba „BLACK SWAN 16“ koja će se
održati u rujnu/listopadu 2016. u Mađarskoj. Vježba se provodi sa Oružanim snagama
Mađarske u okviru CEDC inicijative.

