PRIJEDLOG
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br.
150/11 i 119/14) i točaka III., IV. i V. Odluke o određivanju nacionalnih koordinatora
implementacije Mjera odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora u Republici
Hrvatskoj i o njihovim zaduženjima, klase: OGR-022-03/14-04/02, urbroja: 50301-09/06-14-2, od 6.
veljače 2014. godine i klase: OGR-022-03/15-04/08, urbroja: 50301-09/09-15-2, od 11. lipnja 2015.
godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2016. godine donijela

ODLUKU
o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi
upravljanja krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (CMX 16)

I.
Republika Hrvatska će sudjelovati u simulacijskoj vježbi upravljanja krizama Organizacije
Sjevernoatlantskog ugovora (u daljnjem tekstu: NATO) – CMX 16 (u daljnjem tekstu: Vježba) koja
će se održati od 9. do 16. ožujka 2016. godine, a odvija se u zemljama članicama NATO-a i u
sjedištu NATO-a u Bruxellesu.

II.
Glavni cilj Vježbe je uvježbavanje mehanizama strateških političkih i vojnih konzultacija te
kolektivnog odlučivanja NATO-a putem postojećih i razvojnih procedura i koncepata glede
upravljanja u krizama.
Kako je Vježba simulacijske prirode, ista neće zahtijevati nikakvo stvarno raspoređivanje
vojnih i drugih sigurnosnih snaga na terenu.

III.
U pripremi i provedbi Vježbe na operativnoj razini sudjeluju sljedeća tijela državne vlasti,
tijela državne uprave te druga državna tijela Republike Hrvatske:
-

Ured predsjednice Republike Hrvatske
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo obrane
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo zdravlja
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost
Sigurnosno-obavještajna agencija
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Zavod za sigurnost informacijskih sustava
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IV.
Čelnici tijela državne vlasti, tijela državne uprave te druga državna tijela iz točke III. ove
Odluke odredit će svoje predstavnike koji će operativno odrađivati aktivnosti potrebne za provedbu
Vježbe i o tome pisanim putem izvijestiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, najkasnije 7
dana od usvajanja ove Odluke.
U pripremi i provedbi Vježbe tijela državne uprave te druga državna tijela iz točke III.
sudjeluju na operativnoj razini.

V.
Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri NATO-u zaduženo je za provedbu aktivnosti
vezano za pripremu i provedbu Vježbe u Sjedištu NATO-a u Bruxellesu, Kraljevina Belgija.

VI.
Izvješće o rezultatima Vježbe pripremit će svako tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave
te druga državna tijela koja su sudjelovala u Vježbi te ga dostaviti Ministarstvu vanjskih i europskih
poslova najkasnije 20 dana nakon završetka Vježbe.
MVEP će objediniti dostavljena izvješća i izraditi sažetak o bitnim postignućima u Vježbi i
preporukama za iduće vježbe upravljanja u krizama, te će objedinjeno izvješće dostaviti Vladi
Republike Hrvatske i svim tijelima državne vlasti, državne uprave te drugim državnim tijelima iz
točke III. ove Odluke.
Izvješće o rezultatima i uspjehu Vježbe koje se šalje NATO-u pripremit će Ministarstvo
vanjskih i europskih poslova, a Ministarstvo obrane dostavit će ga NATO-u.
VII.
Svi sudionici Vježbe iz točke III. moraju imati izdano važeće Uvjerenje o sigurnosnoj
provjeri za pristup klasificiranim NATO podacima do i uključujući stupanj tajnosti TAJNO.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb, ____________
PREDSJEDNIK VLADE
Tihomir Orešković
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