PRIJEDLOG
Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja
2018. godine donijela

ODLUKU
o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe
o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama
na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama

I.
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 Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama
na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama (u daljnjem tekstu: Konvencija
Vijeća Europe).
II.
Republika Hrvatska je 27. siječnja 1993. godine pristupom (akcesijom) postala
stranka Europske konvencije o nasilju i nedoličnom ponašanju gledatelja na športskim
priredbama, posebice na nogometnim utakmicama (u daljnjem tekstu: Konvencija 120),
(Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 6/94).
Tijekom vremena je s ciljem unaprjeđenja sigurnosti i poticanja zaštićenog i
prijateljskog okruženja na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama
ocijenjeno u okviru Vijeća Europe potrebnim revidirati Konvenciju 120.
Slijedom navedenog izrađena je Konvencija Vijeća Europe i 3. srpnja 2016.
godine u Saint-Denisu otvorena za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe,
državama strankama Europske kulturne konvencije i svakoj državi nečlanici Vijeća Europe
koja je prije 3. srpnja 2016. godine pristupila Konvenciji 120.
U skladu s člankom 17. stavkom 1. Konvencija Vijeća Europe stupa na snagu
prvoga dana mjeseca koji slijedi po isteku razdoblja od mjesec dana nakon datuma na koji su
tri države članice Vijeća Europe izrazile svoj pristanak biti njome vezane. Takva je obavijest
zaprimljena 18. rujna 2017. godine te je Konvencija Vijeća Europe stupila na snagu 1.
studenoga 2017. godine.
Konvencija Vijeća Europe podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.
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U skladu s člankom 16. stavkom 3., ne može položiti svoju ispravu o
ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju Konvencije Vijeća Europe ona država stranka Konvencije
120 koja prethodno nije otkazala Konvenciju 120 ili ju istovremeno s polaganjem navedene
isprave ne otkaže.
Slijedom navedenog, a s obzirom da je Republika Hrvatska stranka
Konvencije 120, bit će potrebno po potpisivanju Konvencije Vijeća Europe provesti
odgovarajući nacionalni postupak, odnosno donijeti Odluku Vlade Republike Hrvatske o
davanju suglasnosti za otkazivanje Konvencije 120 kako bi se glavnom tajniku Vijeća Europe
prethodno ili istovremeno s polaganjem isprave o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe,
dostavila obavijest o otkazivanju Konvencije 120.
III.
S obzirom da se Konvencijom Vijeća Europe potiče stvaranje sigurnog
okruženja na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama kroz međunarodnu
suradnju, kao i suradnju i komunikaciju između svih sudionika, te sprječavanje i
sankcioniranje kažnjivih ponašanja, očekuje se da će Republika Hrvatska moći kao stranka
Konvencije Vijeća Europe kvalitetnije i u skladu s najboljom europskom praksom nastaviti
poduzimati mjere za sprječavanje nereda, a time omogućiti i gledateljima i drugim
sudionicima sigurno i neometano prisustvovanje na nogometnim utakmicama i drugim
sportskim priredbama.
IV.
Prihvaća se tekst Konvencije Vijeća Europe.
Tekst Konvencije Vijeća Europe iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove
Odluke.
V.
Konvenciju Vijeća Europe, u ime Republike Hrvatske, potpisat će
potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.
U slučaju spriječenosti potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice
vanjskih i europskih poslova, ovlašćuje se ministar unutarnjih poslova, odnosno stalni
predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe u Strasbourgu, u svojstvu izvanrednog i
opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske, da u ime Republike Hrvatske, potpiše
Konvenciju Vijeća Europe.

VI.
Izvršavanje Konvencije Vijeća Europe neće zahtijevati dodatna financijska
sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
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VII.
Konvencija Vijeća Europe ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih
zakona, ali podliježe potvrđivanju sukladno odredbi članka 18. Zakona o sklapanju i
izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

7. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

