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PRIJEDLOG ODLUKE O NEPOZIVANJU NOVAKA 
NA OBVEZU SLUŽENJA VOJNOG ROKA  

 
 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE  
 

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 
41/2001 – pročišćeni tekst i 55/2001) pokreće se postupak za donošenje Odluke o 
nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka (u daljnjem tekstu: Odluka). 

 
 

 
II.   OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE 
TREBAJU UREDITI ODLUKOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE 
DONOŠENJEM ODLUKE PROISTEĆI   

 
U skladu s Ustavom Republike Hrvatske vojna obveza i obrana Republike 

Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih državljana.  
Vojna obveza dužnost je pripremanja, osposobljavanja i organiziranja svih 

sposobnih građana Republike Hrvatske za obavljanje poslova u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske i sudjelovanje u vojnoj obvezi.  

Vojna obveza sastoji se od novačke obveze, obveze služenja vojnog roka 
odnosno civilne službe i obveze služenja u pričuvnom sastavu Oružanih snaga. 

Početkom siječnja 2007. provedeno je upisivanje novaka u vojnu evidenciju te 
je upisano ukupno 25 130 novaka.  

Upućivanje novaka na služenje vojnog roka provodi se u četiri uputna roka, a 
u 2007. godini planirano je na služenje vojnog roka uputiti ukupno 4 000 novaka, a 
do sada je na služenje vojnog roka upućeno ukupno 2 051 novak. 

Razlog nepotpune realizacije plana uputa novaka na služenje vojnog roka je 
smanjenje broja novaka slobodnih za upućivanje na služenje vojnog roka uslijed 
podnijetih zahtjeva za civilnu službu.  

Trend povećanja zahtjeva za sudjelovanje u civilnoj službi izražen je od 2002. 
godine kada je bilo podnijeto ukupno 8 382 zahtjeva i od tada se kreće u rasponu od 
9 000 do 10 000 zahtjeva godišnje.  

Sve veća složenost budućih misija i zadaća Oružanih snaga Republike 
Hrvatske i potrebe modernizacije vojne tehnike zahtijevaju prilagodbu postojećeg tipa 
vojne organizacije odnosno popunu Oružanih snaga Republike Hrvatske 
profesionalnim sastavom, a u okviru služenja vojnog roka – dragovoljcima.  
 U skladu s usvojenim strateškim dokumentima i Dugoročnim planom razvoja 
Oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. – 2015. u tijeku je proces preustroja 
Oružanih snaga Republike Hrvatske. Cilj reforme i reorganizacije Oružanih snaga 
Republike Hrvatske je uspostavljanje moderne strukture obrambenog sustava koja će 
moći odgovoriti izazovima novoga doba.   

Republika Hrvatska u interesu svoje vlastite sigurnosti, ali i kao odgovorna 
članica međunarodne zajednice spremna je preuzeti svoj dio tereta globalne 
sigurnosti. Doprinos regionalnoj, europskoj, pa onda i svjetskoj sigurnosti moći će 
ostvariti vlastitim doprinosima u okviru kolektivne obrane kakvu pruža punopravno 
članstvo u NATO-u.  
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 Dosadašnje sudjelovanje u euroatlantskim forumima sigurnosti i suradnje te 
aktivno sudjelovanje u međunarodnim mirovnim misijama pod mandatom Ujedinjenih 
naroda i NATO-a pokazuje kako Republika Hrvatska ima potencijale i sposobnosti 
koje može upotrijebiti i koje će i dalje razvijati i proširivati.  
 Profesionalizacija Oružanih snaga Republike Hrvatske jedan je od utvrđenih 
reformskih ciljeva ostvarenje kojeg između ostalog podrazumijeva i suspenziju 
obveznog služenja vojnog roka i uvođenje dragovoljnog služenja vojnog roka.  
 U skladu s Dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 
2006. – 2015. godine Oružane snage razvijat će sposobnosti oslanjajući se na 
potpuno dragovoljnu popunu s planiranim brojem od najviše 2000 dragovoljnih 
ročnika godišnje. 
 Odlukom o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka i uvođenjem 
dragovoljnog služenja vojnog roka postižu se pozitivni učinci na borbenu spremnost 
Oružanih snaga Republike Hrvatske.  
 Zbog složenosti misija i zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske te 
suvremene vojne opreme i naoružanja koje se uvode u uporabu u Oružane snage, 
kao i zbog daljnjeg sudjelovanja u međunarodnim mirovnim misijama nužna je 
profesionalizacija Oružanih snaga jer ročni sastav s relativno kratkom službom u 
Oružanim snagama ne može u potpunosti ispuniti navedene zadaće. 
 
 Dragovoljnim služenjem vojnog roka osigurava se visoko motivirano osoblje 
na obuci i ulazak odgovarajućeg broja osposobljenog osoblja u djelatni i pričuvni 
sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske. Glavni motiv za dragovoljno služenje 
vojnog roka bit će mogućnost prijma u djelatni sastav, mogućnost potpisivanja 
ugovora o ugovornoj pričuvi, stjecanje posebnih znanja i vještina te prednost pri 
zapošljavanju u određenim javnim službama.  
  Nepozivanje novaka na obvezu služenja vojnog roka neće imati utjecaja na 
borbenu spremnost Oružanih snaga Republike Hrvatske. Broj pričuvnika na 
raspolaganju ukazuje da u slučaju eventualne potrebe za  popunom Oružanih snaga 
iz reda pričuvnika ne bi bilo poteškoća budući da će na dan 1. siječnja 2008. godine 
ukupan broj pričuvnika biti 751 106 (713 840 vojnika, 20 066 dočasnika i 17 200 
časnika), a prema projekcijama na dan 1. siječnja 2015. godine taj bi broj bio 439 
085 (423 524 vojnika, 8 489 dočasnika, 7 072 časnika).    
 
 

III. OCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH  SREDSTVA ZA  
                     PROVEDBU ODLUKE  
  
 Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati financijska sredstva u 
Državnom proračunu Republike Hrvatske.  
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P R I J E D L O G 
 
 

 
HRVATSKI SABOR  
 
 Na temelju članka 39.a stavka 1. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 
33/02, 58/02 i 76/07) Hrvatski sabor je na sjednici održanoj _______________donio 
 
 
 

O D L U K U  
 

O NEPOZIVANJU NOVAKA NA OBVEZU  
SLUŽENJA VOJNOG ROKA  

 
 
 

I.  
 

 Od 1. siječnja 2008. godine novaci se neće pozivati na obvezu služenja vojnog 
roka.  
 
 
 

II.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim 
novinama".  
 
 
 
 
             PREDSJEDNIK  
               HRVATSKOG SABORA  
 
             Vladimir Šeks  
 
 
 
 
 
KLASA:  
Zagreb,  
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O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Točkom I.  Određuje se da se od 1. siječnja 2008. godine novaci neće 
pozivati na obvezu služenja vojnog roka.   

 

 Točkom II.  Određuje se da Odluka Hrvatskog sabora stupa na snagu danom 
objave u "Narodnim novinama", u skladu s odredbom članka 250. Poslovnika 
Hrvatskog sabora. 
  
 
 
 
 
 
 


