
 
PRIJEDLOG ODLUKE O ODRŽAVANJU VOJNIH VJEŽBI PRIPADNIKA 

ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I ORUŽANIH SNAGA 
DRUGIH DRŽAVA TIJEKOM 2007. GODINE 

 
 

I. USTAVNA OSNOVA 
 

Na temelju članka 7. Ustava Republike Hrvatske pokreće se postupak za 
donošenje Odluke Hrvatskog sabora o održavanju vojnih vježbi pripadnika Oružanih 
snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga drugih država tijekom 2007. godine (u 
daljnjem tekstu: Odluka). 

 
 

II. OCJENA DOSADAŠNJEG STANJA 
 

Republika Hrvatska stekla je znatna iskustva u organizaciji i sudjelovanju na vojnim 
vježbama gdje su stečena znanja koja doprinose procesu usklađivanja s NATO 
standardima, a radi približavanja Republike Hrvatske euroatlantskim integracijama. 
 

Na temelju članka 6. stavka 2. podstavka 6. Zakona o obrani ("Narodne novine", 
broj 33/02 i 58/02) u nadležnosti Hrvatskoga sabora je odlučivanje o izlasku ili djelovanju 
Oružanih snaga izvan granica Republike Hrvatske, odnosno o ulasku ili djelovanju 
oružanih snaga drugih država na teritoriju Republike Hrvatske u okviru vježbi, osim o 
izlasku, odnosno ulasku oružanih snaga u okviru međunarodnih obrambenih 
organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili im pristupa na temelju 
međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći. 
 

III. RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA ODLUKE 
 

Sudjelovanje u međunarodnim vojnim vježbama od osobitoga je interesa za 
Republiku Hrvatsku i njezino uključivanje u euro-atlantske organizacije, a stečena 
znanja i iskustva i za njezino aktivno sudjelovanje u procesu uspostave mira u široj 
međunarodnoj zajednici.   

  
Sudjelovanje u vojnim vježbama navedeno je u Strategiji nacionalne sigurnosti 

("Narodne novine", broj 32/02) i Strategiji obrane ("Narodne novine", broj 33/02) kao 
jedan od načina da se Republika Hrvatska legitimira kao odgovorna članica 
međunarodne zajednice koja je spremna preuzeti svoj dio tereta globalne sigurnosti. 

 
Sudjelovanje u vojnim vježbama uz to je i jedan od partnerskih ciljeva Republike 

Hrvatske u sklopu provođenja Membership Action Plan (MAP) i postupku približavanja 
članstvu u NATO-u.  

 
 



 
S obzirom da se radi o vojnim vježbama u kojima sudjeluju pripadnici Oružanih 

snaga Republike Hrvatske i pripadnici oružanih snaga drugih država na teritoriju 
Republike Hrvatske kao i sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
vojnim vježbama izvan teritorija Republike Hrvatske, na temelju članka 6. stavka 2. 
podstavka 6. Zakona o obrani, postoji zakonska obveza donošenja Odluke Hrvatskog 
sabora. 
 
 
IV.  POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu 
Republike Hrvatske na stavci Ministarstva obrane. 
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P r i j e d l o g 

     

Na temelju članka 6. stavka 2. podstavka 6. Zakona o obrani ("Narodne novine", 
broj 33/02 i 58/02), Hrvatski sabor na sjednici održanoj                            ___ , donio je 

 

O D L U K U 

O ODRŽAVANJU VOJNIH VJEŽBI PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE 
HRVATSKE I ORUŽANIH SNAGA DRUGIH DRŽAVA TIJEKOM 2007. GODINE 

I. 

Odobrava se održavanje međunarodnih vojnih vježbi pripadnika Oružanih snaga 
Republike Hrvatske i pripadnika oružanih snaga drugih država tijekom 2007. godine na 
teritoriju Republike Hrvatske: 

1.   Bilateralna vojna vježba "GUARDEX 07" s pripadnicima oružanih snaga 
Sjedinjenih Američkih Država koja će se održati na vojnom poligonu  „Gašinci“. 

- Provedba planirana u svibnju 2007. 

 2. Multilateralna vojna vježba "ADRIATIC SWORD 07" s pripadnicima 
oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država i oružanih snaga Republike Italije u 
zračnom prostoru sjevernog i srednjeg Jadrana. 

- Provedba planirana u travnju 2007. 

3. Multilateralna vojna vježba zaštite i spašavanja "IDASSA 07" s 
pripadnicima oružanih snaga država članica NATO-a i Partnerstva za mir na području 
Zadarske županije.  

- Provedba planirana u svibnju 2007. 

4.     Multilateralna vojna vježba "ADRIATIC EAGLE 07" s pripadnicima 
oružanih snaga zemalja potpisnica Američko-jadranske povelje na vojnom poligonu 
„Eugen Kvaternik“ u Slunju.   

- Provedba planirana u rujnu 2007. 
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5. Multilateralna vojna vježba "NOBLE MIDAS 07“ s pripadnicima oružanih 
snaga država članica NATO-a na području srednjeg i južnog Jadrana.    

- Provedba planirana u listopadu 2007. 

6.   Multilateralna vojna vježba "LOGEX 07" s pripadnicima oružanih snaga 
zemalja potpisnica Američko-jadranske povelje u Taktičkom simulacijskom središtu u 
Zagrebu. 

- Provedba planirana u prosincu 2007. 

II. 

Odobrava se sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
međunarodnim vojnim vježbama tijekom 2007. izvan teritorija Republike Hrvatske: 

 
1.    Multilateralna vojna vježba „ADRION-CAX 07“, koja će se održati u 

Republici Grčkoj. 

- Provedba planirana u siječnju 2007. 

2.   Multilateralna vojna vježba „CENCOOP CAX 07“ koja će se održati u 
Republici Rumunjskoj. 

- Provedba planirana u ožujku 2007. 

3.   Multilateralna vojna vježba "CENTRIFUGAL FORCE/COMBINED 
ENDEAVOR 07“, koja će se održati u Saveznoj Republici Njemačkoj i Republici 
Armeniji. 

- Provedba planirana u svibnju 2007. 

4.    Multilateralna vojna vježba „ADRION 07 – LIVEX“ koja će se održati u 
Republici Italiji. 

- Provedba planirana u lipnju 2007. 

5.     Multilateralna vojna vježba „MEDCEUR 07“, koja će se održati u Republici 
Moldaviji. 

- Provedba planirana u srpnju 2007. 
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6.     Multilateralna vojna vježba „COOPERATIVE MARLIN 07“, koja će se 
održati u Republici Ukrajini. 

- Provedba planirana u rujnu 2007. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

 

 

Predsjednik Hrvatskoga sabora 
  Vladimir Šeks, v. r. 

 
 
Klasa:  
Zagreb,  
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O B R A Z L O Ž E NJ E 
 
 

Točkom I.  određuje se da Hrvatski sabor donosi Odluku kojom se odobrava 
održavanje međunarodnih vojnih vježbi pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i 
oružanih snaga drugih država  tijekom 2007. godine na teritoriju Republike Hrvatske:  
 

Bilateralna vojna vježba „GUARDEX 07“, s pripadnicima oružanih snaga 
Sjedinjenih Američkih Država, održat će se u svibnju 2007. na vojnom poligonu 
"Gašinci".  

Cilj vježbe je zajedničko uvježbavanje pripadnika Hrvatske kopnene vojske i 
Nacionalne garde Minnesote radi razvijanja sigurnosnih mjera i borbe protiv terorizma, 
te drugih zadaća u vezi sudjelovanja u mirovnim operacijama.   
 
 Multilateralna vojna vježba „ADRIATIC SWORD 07“, s pripadnicima oružanih 
snaga Sjedinjenih Američkih Država  i Republike Italije, održat će se u travnju 2007. u 
zračnom prostoru sjevernog i srednjeg Jadrana.  

Cilj vježbe je uvježbavanje pilota za nadzor i zaštitu zračnog prostora te 
unaprjeđenje interoperabilnosti s pilotima ostalih zemalja u izvršenju letačkih zadaća i 
procjena osposobljenosti vlastitih snaga.  

Multilateralna vojna vježba zaštite i spašavanja "IDASSA 07" s pripadnicima 
oružanih snaga država članica NATO-a i Partnerstva za mir, održat će se u svibnju 
2007. na području Zadarske županije. Cilj vježbe je uvježbavanje nacionalnih civilnih i 
vojnih struktura za pripravnost, odgovor i upravljanje u slučaju velikih nesreća i 
katastrofa.  

 Multilateralna vojna vježba „ADRIATIC EAGLE 07“, s pripadnicima oružanih 
snaga zemalja potpisnica Američko-jadranske povelje, održat će se u rujnu 2007. na 
vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" u Slunju.  

Cilj vježbe je uvježbavanje pripadnike specijalnih postrojbi za djelovanje u 
urbanom okruženju posebice u uvjetima asimetričnog ratovanja.  
 
 Multilateralna vojna vježba „NOBLE MIDAS 07“, s pripadnicama mornaričkih 
NATO snaga za brzo djelovanje, održat će se u listopadu 2007. na području srednjeg i 
južnog Jadrana.  

Cilj vježbe je uvježbavanje snaga potpore zemlje domaćina i elemenata zaštite 
snaga u potpori provedbe vježbe.   
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Multilateralna simulacijska vojna vježba „LOGEX 07“, s pripadnicima oružanih 
snaga zemalja potpisnica Američko-jadranske povelje (Sjedinjene Američke Države, 
Republika Albanija, Republika Makedonija i Republika Hrvatska), održat će se u 
prosincu 2007. u Taktičkom simulacijskom središtu u Zagrebu.  

Cilj vježbe je razvoj multinacionalne logističke potpore u smislu formiranja, 
planiranja, razmještaja i održavanja postrojbi.  

   
 
Točkom II.  Određuje se da Hrvatski sabor donosi Odluku kojom se odobrava 

sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnim vojnim 
vježbama tijekom 2006. izvan teritorija Republike Hrvatske.  
 
 Multilateralna simulacijska vojna vježba "ADRION  – CAX 07" održat će se u 
siječnju 2007. u Republici Grčkoj.  
Cilj vježbe je priprema i uvježbavanje pripadnika Hrvatske ratne mornarice u stožernim 
zadaćama za provedbu vježbe "ADRION 07- LIVEX“. 
 
 Multilateralna simulacijska vojna vježba „CENCOOP CAX 07“ održat će se u 
ožujku 2007. u Republici Rumunjskoj.  
Cilj vježbe je jačanje regionalne suradnje država CENCOOP-a i razvoj interoperabilnosti 
država u upravljanju operacijama u kriznim situacijama. 
 

Multilateralna vojna vježba "CENTRIFUGAL FORCE/COMBINED ENDEAVOR 
07" održat će se u svibnju 2007. u Saveznoj Republici Njemačkoj i u Republici Armeniji.  

Cilj vježbe je osposobljavanje namjenskih postrojbi za vezu i komunikacijsko-
informacijske sustave i testiranje opreme u simuliranom okružju.  

 
 Multilateralna vojna vježba "ADRION 07 – LIVEX" održat će se u lipnju 2007. u 
Republici Italiji.  

Cilj vježbe je unaprjeđenje interoperabilnosti mornaričkih snaga u operacijama 
odgovora na krizne situacije, borbene evakuacije, presretanja na moru i nametanju 
embarga.  
 
 Multilateralna vojna vježba „MEDCEUR 07“ održat će se u srpnju 2007. u 
Republici Moldaviji.  

Cilj vježbe je uvježbavanje sanitetskih postrojbi deklariranih za sudjelovanje u 
međunarodnim operacijama.  
 
 Multilateralna vojna vježba "COOPERATIVE MARLIN 07" održat će se u rujnu 
2007. u Republici Ukrajini.  

Cilj vježbe je unaprjeđenje interoperabilnosti mornaričkih snaga u operacijama 
odgovora na krizne situacije, borbenih evakuacija, presretanja na moru, borbi protiv 
terorizma, humanitarnoj pomoći, djelovanju kod katastrofa i nametanju embarga.  

  
 

Točkom III. određuje se da Odluka Hrvatskog sabora stupa na snagu danom 
objave u „Narodnim novinama“. 
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