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 1.  UVOD  
 
 Sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji ISAF u 
Afganistanu Republika Hrvatska je nastavila s jačanjem potpore međunarodnim 
naporima u uspostavi stabilnosti i obnove Afganistana.  
 U skladu s Odlukom Hrvatskog sabora od 8. prosinca 2006. ("Narodne 
novine", broj 133/2006) broj pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
mirovnoj misiji u Afganistanu za 2007. godinu bio je 200, dok je u 2008. godini 
moguće uputiti do 300 pripadnika.  
 Tijekom izvještajnog razdoblja broj sudionika u misiji u Afganistanu povećan je 
sa 177 na 200 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, čime je potvrđena 
deklarirana namjera Republike Hrvatske za povećanim doprinosom savezničkim 
naporima u uspostavljanju sigurnosti i stabilnosti na području Afganistana. 
 Pojačani angažman Republike Hrvatske u mirovnoj misiji ISAF rezultirao je i 
većom prepoznatljivošću Oružanih snaga Republike Hrvatske i njihovim 
potvrđivanjem kao vjerodostojnog partnera.  
 Usporedno s navedenim povećanjem, pokrenut je proces planiranja snaga za 
2008. godinu kad će se broj pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji 
ISAF povećati na 300.  
 Sudjelovanje u misiji ISAF predstavlja najznačajniji i brojčano najveći 
angažman Republike Hrvatske u nekoj od međunarodnih mirovnih misija i jedan je od 
najkonkretnijih primjera potpore NATO-ovim operacijama te odraz odlučnosti i 
sposobnosti Republike Hrvatske da pridonese ciljevima Saveza. 
 Tijekom izvještajnog razdoblja obavljene su redovne rotacije pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u Afganistanu u listopadu i 
studenome 2007. godine te u veljači i ožujku 2008. godine.   
 Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske bili su jednako uspješni u 
nacionalnom i u multinacionalnom okružju, pokazavši visoku razinu discipliniranosti i 
odgovornosti u obavljanju svojih dužnosti.  
 Tijekom izvještajnog razdoblja prihvaćen je i proveden posjet delegacije 
Ministarstva obrane i Glavnog stožera oružanih snaga Crne Gore na čelu s 
načelnikom Glavnog stožera oružanih snaga Crne Gore, posjet delegacije litvanskih 
oružanih snaga na čelu s načelnikom Glavnog stožera oružanih snaga Litve, posjet 
predstavnika medija iz Republike Hrvatske.  
 Organizirana je službena primopredaja donacije pješačkog naoružanja i 
streljiva s ministrom unutarnjih poslova Islamske Republike Afganistana.  
 Provedene su sve pripremne radnje i uspješno je organizirano ostvarivanje 
ustavnog prava svih pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji 
u Afganistanu za glasovanje na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. 
 Tijekom izvještajnog razdoblja načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga 
Republike Hrvatske general zbora Josip Lucić i delegacija visokih časnika Oružanih 
snaga Republike Hrvatske posjetila je pripadnike hrvatskog kontingenta u 
Afganistanu. 
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 2.  SIGURNOSNA SITUACIJA I MANDAT MISIJE ISAF 
 

 U svezi s općom sigurnosnom situacijom u Afganistanu treba naglasiti da su 
talibanske snage napustile strategiju izravnih ofenzivnih djelovanja te su nastavile, a 
u nekim područjima i pojačale djelovanje asimetričnim metodama, napadima 
bombaša samoubojica i postavljanjem improviziranih eksplozivnih sredstava.  
 U četiri izvanredna događaja u izvještajnom razdoblju pripadnici Oružanih 
snaga Republike Hrvatske u misiji ISAF pokazali su veliku profesionalnost te strogo 
poštivanje sigurnosnih i zapovjednih procedura. 
 Radilo se o izvanrednim događajima koji su u preduputnim obukama i 
uvježbavanjima odnosno pripremama za upućivanje u misiju ISAF-a bili predviđeni i 
uvježbavani. 
 Na području Regionalnog zapovjedništva Zapad, u mjestu Dahane, distrikt 
Chahar Saden, 02. kolovoza 2007. godine u 22,53 po lokalnom vremenu (20, 23 po 
hrvatskom vremenu) napadnuti su pripadnici Hrvatskog kontingenta u misiji ISAF. 
Napad je izvršen ručnim raketnim bacačem RPG -7 na zgradu policijske postaje u 
kojoj su pripadnici dvaju mobilnih promatračkih timova za vezu (ukupno 14 
pripadnika) organizirali noćenje u sklopu planirane zadaće patroliranja u navedenom 
području. U napadu nije bilo ozlijeđenih niti je bilo materijalne štete. 
 Na području Regionalnog zapovjedništva Zapad, u Chagcharanu u pokrajini 
Ghor, 28. rujna 2007. godine između 23:00 i 23:40 sati po lokalnom vremenu 
(između 02:30 i 03:10 po hrvatskom vremenu) odjeknule su četiri eksplozije u blizini 
odnosno na udaljenosti između 200 i 400 metara od multinacionalnog kampa. 
Prilikom eksplozija nitko nije smrtno stradao niti je ranjen, a također nije bilo ni 
materijalne štete. U kampu su bili smješteni i pripadnici hrvatskog kontingenta u misiji 
ISAF, u sklopu Pokrajinskog tima za obnovu (PRT), koji su nastavili s obnašanjem 
svojih redovitih zadaća.  
 U blizini multinacionalnog kampa Warehouse u Kabulu, Afganistan 26. 
listopada 2007. godine u 04. 10 sati po lokalnom vremenu (u 01. 40 po hrvatskom 
vremenu) te u 05. 10 sati po lokalnom vremenu (02.40 sati po hrvatskom vremenu) 
čule su se dvije eksplozije. Pretpostavka je da se radilo o raketnom napadu. Prilikom 
napada nije bilo ozlijeđenih. Svi pripadnici hrvatskog kontingenta koji su bili smješteni 
u kampu Warehouse nastavili su s obavljanjem svojih redovitih dužnosti. 
 Dana 17. siječnja 2008. oko 18,30 sati po lokalnom vremenu tijekom redovitog 
povratka iz patrole, na mostu neposredno pred ulazom u kamp Marmal u Mazar-e 
Sharifu na sjeveru Afganistana, zbog leda je došlo do prokliznuća vozila Hummer, 
pada u kanal te prevrtanja na bok. U vozilu su bila tri pripadnika Oružanih snaga 
Republike Hrvatske, od kojih je jedan zadobio napuknuće kosti ispod ramena. Istom 
je u njemačkoj bolnici u sastavu kampa stavljena longeta. Ostala dvojica pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske bila su lakše natučena. Na vozilu su bila vidljiva 
oštećenja blatobrana i vrata.  
 Navedena događanja nisu u značajnijoj mjeri utjecala na izvršavanje zadaća 
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji ISAF. 
 Sve sastavnice hrvatskog kontingenta opremljene su novom vojnom odorom 
boje pijeska s digitalnim uzorkom što je između ostalog pridonijelo prepoznatljivosti 
hrvatskog vojnika u multinacionalnom okružju uz istovremeno povećanje sigurnosti. 
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Opremanjem naših pripadnika novim jurišnim puškama Heckler&Koch G36 cal 5,56 
mm jasno smo iskazali našu opredijeljenost prema kvaliteti i NATO standardima. 
Poboljšan je sustav veza, povećani su smještajni i operativni kapaciteti te poboljšana 
logistička potpora. 
 
 Mirovna misija ISAF u Afganistanu je misija pod vodstvom NATO-a, a održava 
se u skladu s mandatom Ujedinjenih naroda i najznačajnija je operacija koju NATO 
trenutno provodi. NATO u gotovo svim ključnim dokumentima ističe važnost 
angažmana i konačnog uspjeha operacije u Afganistanu. U prilog tome govori i 
angažman saveznika - u operaciji sudjeluje 40 država (26 članica i 14 nečlanica) s 
preko 47 000 vojnika.  
 
 Sudjelovanje u misiji ISAF je u središtu pozornosti NATO-a i smatra se 
operacijom od ključne važnosti i najvećeg prioriteta. Cilj angažmana saveznika u 
Afganistanu je pomoć Vladi Afganistana u uspostavi kontrole nad cjelokupnim 
teritorijem zemlje, omogućavanje provođenja legitimne državne vlasti te oduzimanje 
sigurnog utočišta terorističkim skupinama i organiziranom kriminalu.  
  
 Snage NATO-a na području Afganistana operativno su podijeljene na pet 
regionalnih zapovjedništava.  
 
 Šireći svoju odgovornost nad područjem Afganistana NATO je uspostavljao i 
Pokrajinske timove za obnovu (PRT) kao oblik civilno-vojnog partnerstva koje će 
olakšati razvijanje sigurne okoline i obnove određenih područja Afganistana. Na 
razini pokrajine u kojoj je ustanovljen, PRT omogućuje ostvarivanje razvojne 
strategije pokrajine. Svaki pojedini PRT predvodi jedna država – vodeća nacija.  
 
 U naporima uspostave mira i sigurnosti u Afganistanu sve veći naglasak 
stavlja se na obuku i opremanje afganistanskih sigurnosnih snaga u cilju jačanja 
sposobnosti afganistanskih vlasti za preuzimanje odgovornosti za stanje u zemlji. U 
tom smislu NATO od saveznika traži dodatan angažman u vidu pojačanja snaga za 
vezu (OMLT).  
 
 Također, sve više se ističe nužnost cjelovitijeg pristupa, u okviru kojeg će sve 
važnije međunarodne organizacije dati svoj obol u podupiranju afganistanske Vlade. 
U tom smislu najavljen je i veći angažman Ujedinjenih naroda, Europske Unije i 
Svjetske banke.  
 
 Između ostaloga saveznici naglašavaju i važnost unaprjeđenja suradnje sa 
susjednim zemljama posebno Pakistanom. 
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3. SASTAVNICE HRVATSKOG KONTINGENTA U MISIJI 
 ISAF U AFGANISTANU 

 
 Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske bili su angažirani na području 
tri regionalna zapovjedništva – Regionalnog zapovjedništva Sjever (RC North), 
Regionalnog zapovjedništva Zapad (RC West) i Regionalnog zapovjedništva Glavni 
grad (RC Capital).  
 Hrvatski kontingent je raspoređen na četiri stalne lokacije - Kabul, Mazar-e-
Sharif, Chaghcharan i Pol-e-Khomri, a čine ga sljedeće sastavnice:  namjenski 
organizirane snage vojne policije (TF VP), medicinski tim, namjenski organizirane 
snage pješaštva (TF INF), operativni mentorski tim za vezu (OMLT), mobilni 
promatrački tim za vezu (MLOT) i stožerno osoblje. Ostale sastavnice kontingenta su 
strogo nacionalne i imaju svrhu pružanja potpore i stvaranja odgovarajućih uvjeta za 
provedbu aktivnosti ključnih sastavnica kontingenta.  
 Sastoje se od nacionalnog elementa potpore (NEP), nacionalnog tima za 
obavještajnu potporu (NIC/NIST) i zapovjednika nacionalnog kontingenta (NCC).  
 
 Republika Hrvatska ujedno podupire i tri Pokrajinska tima za obnovu: PRT  u 
Chaghcharanu pod litvanskim vodstvom, PRT u Pol-e-Khomriju pod mađarskim 
vodstvom i PRT u Feyzebadu pod njemačkim vodstvom u kojem sudjeluje civilni tim 
koji se sastoji od jednog diplomata i dvojice policijskih savjetnika. 
 Hrvatski kontingent je ovlašten za djelovanje u skladu s mandatom ISAF-a, 
kako je definirano Rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.    
 Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u Afganistanu nemaju mandat 
niti sposobnosti za nametanje mira, nego samo za provedbu zadaća potpore 
očuvanju mira, obuke afganistanske vojske te kontakata s lokalnim stanovništvom 
radi izgradnje povjerenja. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske borbeno 
mogu djelovati isključivo u samoobrani.  

 Sastavnice hrvatskog kontingenta su, u skladu sa svojim zadaćama i 
teritorijalno - operativnim razmještajem u mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu, 
provodile sljedeće zadaće:  
 
  
 -  Zapovjednik nacionalnog kontingenta s osobnom  
  skupinom    (NCC)  
 
 Zapovjednik nacionalnog kontingenta i njegova osobna skupina koju čine prvi 
dočasnik kontingenta, časnik i dočasnik za zapovjedno informacijske i 
komunikacijske sustave obnašali su zadaće koordinacije i nadzora rada pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji ISAF.  
 Rad zapovjednika hrvatskog kontingenta i njegovog tima bio je vezan uz 
organizaciju života i rada hrvatskog kontingenta, bolje komunikacijsko povezivanje 
pripadnika kontingenta, informiranje i nadzor te obilazak sastavnica kontingenta koje 
se nalaze na različitim lokacijama unutar Afganistana. Tako je zapovjednik sa svojim 
timom sedam puta obišao Regionalno zapovjedništvo Sjever i četiri puta Regionalno 
zapovjedništvo u Chaghcharanu.  
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 Pored redovnih poslova i dužnosti u okviru svojeg funkcionalnog područja 
časnik za vezu i prvi dočasnik kontingenta obnašali su i dužnosti operativnih časnika i 
dočasnika.  
 Organizacija života i rada u hrvatskom kontingentu, posebno povećanje 
hrvatskog kontingenta, tražilo je organizaciju operativnog nadzora i koordinacije sa 
svim dijelovima kontingenta. Radi postizanja što veće operativnosti i bolje 
informiranosti pripadnika hrvatskog kontingenta tim veze zapovjedništva hrvatskog 
kontingenta uspostavio je odličnu suradnju s osobljem zapovjedništva ISAF-a u 
funkcionalnom području veze. Osiguran je stalni pristup ISAF secret mreži, koji je 
pridonio boljoj informiranosti o trenutnoj situaciji u realnom vremenu na prostoru 
Afganistana što je olakšalo operativni nadzor zapovjednika nacionalnog kontingenta 
prema našim sastavnicama u Regionalnim zapovjedništvima. 
 Isto tako, osposobljavanjem 400W uređaja Thales s kojima je organizirana 
štićena radio veza s MLOT-om u Chaghcharanu te OMLT-om na Sjeveru, u Mazar-e-
Sharifu, postignuto je dostizanje visokih standarda u operativnom nadzoru i sigurnosti 
naših pripadnika prema nacionalnoj uspravnici. Uspostava štićenog izravnog video 
linka na relaciji KABUL – Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera Oružanih 
snaga Republike Hrvatske pridonijela je pravodobnom izvješćivanju prema načelniku 
Glavnog stožera OS RH i primanju njegovih zapovjedi. 
 Značajan doprinos uspješnom radu svih pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske u mirovnoj misiji ISAF dala je i uspostava dušobrižničke skrbi u misiji. 
 
  
 -  Nacionalni tim za obavještajnu potporu (NIC/NIST)  

 
 Nacionalni tim za obavještajnu potporu pruža obavještajnu i sigurnosnu 
potporu hrvatskom kontingentu i ostvaruje suradnju s drugim nacionalnim 
obavještajnim skupinama i zapovjedništvom ISAF-a.  
 Tri pripadnika tima djeluju u Kabulu, a tri u Mazar-e-Sharifu (Sjever).  
 Po pitanju opremanja NIC-a, postavljen je satelitski terminal koji je poboljšao 
protok informacija između NIC-a i zapovjedništva kontingenta te s obavještajnim i 
zapovjednim elementima u Republici Hrvatskoj dok se u logističkom osiguranju u 
cijelosti oslanjao na NEP Kabul. 
 
  
 -  Stožerno osoblje 
 
 Stožerno osoblje čine stožerni časnici i dočasnici koji djeluju u okviru 
Zapovjedništva ISAF-a, u zapovjedništvima Regionalnih zapovjedništava Glavni grad 
i Sjever. 
 Svoje zadaće izvršavaju neovisno o nacionalnom kontingentu i djeluju 
isključivo u međunarodnom okruženju, obavljajući zadaće specifične za radno mjesto 
na koje su raspoređeni. 
 Korist od našeg stožernog osoblja u zapovjedništvima ISAF-a bila je 
višestruka, prvenstveno što se preko te kategorije osoblja znatno lakše i 
jednostavnije dolazilo do podataka i informacija koje pridonose ukupnoj sigurnosti 
kontingenta.  
 Stožerni časnici i dočasnici u zapovjedništvima ISAF-a redovno izvješćuju 
zapovjedništvo hrvatskog kontingenta o svim aktivnostima i zadaćama u kojima su 
sudjelovali. 
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-  Nacionalni element potpore (NEP)  
 Nacionalni element potpore provodio je aktivnosti vezane za poboljšanje 
smještaja, života i rada pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske smještenih u 
Kabulu, na održavanju infrastrukture i objekata, naoružanja, opreme i vozila, opskrbi i 
prehrani, cestovnom i zračnom transportu, financijskim i materijalnim poslovima.  
 Motorna vozila iz sastava hrvatskog kontingenta održavana su preventivno i u 
slučaju kvara.  
 Skladištenje, čuvanje i izdavanje materijalnih sredstava provodilo se prema 
planu, a prehrana pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske odvijala se u 
organiziranim uvjetima preko kuhinja i restorana vodećih nacija u kampovima gdje su 
boravili naši pripadnici.  
 Cestovni transport ljudi i opreme obavljao se vlastitim prometnim sredstvima 
uz potporu njemačkog nacionalnog kontingenta prilikom većih prijevoza.  
 U pogledu zračnog transporta ljudi i opreme bitno je naglasiti da se prilikom 
planiranja potreba zračnog transporta mora uzeti u obzir ograničenost letova i zračnih 
kapaciteta, česte promjene i otkazivanje letova zbog održavanja i zbog vremenskih i 
sigurnosnih prilika.  
 Budući da Oružane snage Republike Hrvatske nemaju vlastite kapacitete za 
strateški prijevoz do Afganistana prilikom upućivanja pripadnika Oružanih snaga 
Republike Hrvatske u mirovnu misiju u Afganistan koriste se kapaciteti zemalja 
partnera Savezne Republike Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država.    

  

 -   Operativni mentorski tim za vezu (OMLT) 
 
  Operativni mentorski tim za vezu (OMLT) sastavljen je od 27 članova, od kojih 
su 19 instruktori, a osam vozači terenskih vozila. Dva instruktora dočasnika djeluju 
kao mentori na razini korpusa. OMLT je smješten na Sjeveru, u Mazar-e-Sharifu, 
gdje obavlja mentorski rad s jednom bojnom Afganistanske nacionalne vojske (ANA). 
OMLT je smješten u kampu SHAHEEN u čijem se sastavu nalazi i američki kamp M. 
Spann. Tijekom boravka u misiji ISAF OMLT je proveo ukupno 73 ophodnje tijekom 
redovnih zadaća s 3. kandakom ANA-e i sa snagama ISAF-a. Obuka se provodila 
svakodnevno na svim razinama te je ostvaren vidljiv napredak na svim razinama, a 
posebno u radu zapovjedništava na razini satnija. 
 Posebno treba istaći da je u izvještajnom razdoblju upućeno i stavljeno u 
operativnu funkciju pet blindiranih vozila marke IVECO, koji su naoružani i opremljeni 
prema NATO standardima osiguravajući visoku razinu balističke zaštite posade 
vozila. U pripremi za upućivanje su još četiri vozila kojima ćemo ispuniti potrebe te 
postići vrlo visoki standard i prepoznatljivost naših pripadnika. 
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 - Pokretni promatrački tim za vezu (MLOT) 
 
 Zadaće pokretnog promatračkog tima za vezu su nadzor i ophodnja 
određenog teritorija, uspostavljanje i održavanje veza s lokalnim vlastima i 
stanovništvom. MLOT djeluje u okviru Pokrajinskog tima za obnovu (PRT) 
Chaghcharan s dva mobilna tima, osobljem sa zadaćom osiguranja PRT-a, časnikom 
za civilno-vojnu suradnju (CIMIC), časnikom za psihološke operacije i logističkim 
timom. 
 Većina zadaća MLOT-a je uspješno izvršena, a razlog za neizvršenje manjeg 
dijela zadaća je objektivne prirode. Područje njihovog djelovanja bilo je vrlo zahtjevno 
u smislu prohodnosti i stanja prometnica te stoga manji broj planiranih zadaća nije 
izvršen. 
 Po broju pripadnika u sastavu PRT-a Chaghcharan pripadnici Oružanih snaga 
Republike Hrvatske (28 pripadnika) brojčano su druga snaga, odmah iza Litvanaca.  
 
  
 –   Namjenski organizirane snage pješaštva za zaštitu  
  snaga (TF INF)  
  
  Namjenski organizirane snage pješaštva za zaštitu snaga (TF INF) čine 63 
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske raspoređena u šest desetina po 
deset ljudi i zapovjedništvo sastavljeno od tri časnika. 
  Navedene namjenski organizirane snage pješaštva su djelovale na području 
Regionalnog zapovjedništva Sjever i bile su angažirane na osiguranju vojnog kampa 
„Marmal”, vojne i civilne komponente aerodroma Mazar e-Sharif te šireg područja oko 
kampa Marmal.  
 Djelovale su unutar Satnije za zaštitu snaga koja je u sastavu njemačkog 
kontingenta, a koja je nadležna za unutarnje i vanjsko osiguranje svih objekata u 
sklopu ISAF-a. 
 Povećanje broja pripadnika Namjenski organiziranih snaga pješaštva za 
zaštitu snaga (TF INF) sa 42 na 63 pripadnika pridonijelo je poboljšanju uvjeta rada i 
izvršenja zadaća s obzirom da su zadaće bile zahtjevne. 
 Uz navedene zadaće TF INF je bio uključen i u druge zadaće zaštite snaga 
kao što je osiguranje podjele humanitarne pomoći lokalnom stanovništvu. 
 
  
 -  Namjenski organizirane snage Vojne policije (TF MP)   
 
  Namjenski organizirane snage Vojne policije u najvećem dijelu izvršavaju 
zadaće u sastavu Satnije multinacionalne Vojne policije (MN MP Coy) u Kabulu.  
 U početnom razdoblju aktivnosti snaga Vojne policije su bile usmjerene na 
upoznavanje osoblja s dužnostima i radom u multinacionalnoj vojnopolicijskoj satniji, 
zatim sa situacijom u području odgovornosti, objektima u kampu, upoznavanje sa 
standardnim operativnim postupcima koji reguliraju rad u ISAF-u, s radom na 
sigurnosno zaštićenim računalima misije ISAF te obučavanje kako na istoj mreži doći 
do bitnih podataka za rad satnije i održavanje sigurnosti u zoni odgovornosti. 
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 Snage Vojne policije bile su angažirane u planiranim zadaćama prema 
slijedećem: 
- zapovjednik satnije Vojne policije u Regionalnom zapovjedništvu Glavni grad 
- 35 pripadnika Vojne policije u sastavu Satnije multinacionalne Vojne policije u 

Regionalnom zapovjedništvu Glavni grad 
- dva pripadnika Vojne policije na dužnostima u sastavu tima za vezu i koordinaciju 

s Kabulskom civilnom policijom 
- četiri pripadnika Vojne policije u sklopu mađarskog PRT-a u Pol-e-Khomriju. 
 
 
 -   Mješoviti medicinski tim 
 
 Hrvatski medicinski tim dio je Mješovitog medicinskog tima Američko-
jadranske povelje (CMT A-3). Hrvatski medicinski tim sastavljen od liječnika, dva 
medicinska tehničara i medicinske sestre djelovao je u sastavu češke bolnice 
smještene u međunarodnoj zračnoj luci KAIA (Kabul Afghan International Airport) u 
Kabulu.  
 Osnovna zadaća medicinskog tima je rad u prijemno - trijažnoj ambulanti -  
prijem, pregled, dijagnostika i liječenje svih pacijenata, kako pripadnika ISAF-a tako i 
lokalnog stanovništva, djelatnika veleposlanstava, nevladinih udruga i humanitarnih 
organizacija i civila zaposlenih u kampu KAIA kao i u drugim kampovima u gradu 
Kabulu i okolici.  
 Ostale zadaće medicinskog tima bile su: 
- 24 satna pripravnost za hitna medicinska prevoženja, 
- 24 satna pripravnost za osiguranje svih vrsta razminiranja,  
- 24 satno dežurstvo za potrebe zračne luke KAIA te 
- stalna 20 minutna pripravnost u slučaju velikih nesreća ili nekog drugog incidenta.  
 
 

 4. OCJENA USPJEŠNOSTI DJELOVANJA  
  

 Pripadnici hrvatskog kontingenta u misiji ISAF profesionalno su i odgovorno 
obavili svoje zadaće. Tim veze u osobnoj skupini zapovjednika hrvatskog kontingenta 
je uspostavio odličnu suradnju s osobljem zapovjedništva ISAF-a u funkcionalnom 
području veze što je bitno utjecalo na bolju informiranost i povezanost sastavnica 
hrvatskog kontingenta kao i povezanost sa Zapovjedništvom ISAF-a. 

 Pripadnici hrvatskog kontingenta su za svoje profesionalno djelovanje dobivali 
česte pohvale i druga priznanja. Iako su neke komponente djelovale u zahtjevnim 
uvjetima koji se odražavaju na tehničku opremu i oružje koje koriste, uspješno su 
obavljali svoje zadaće bez ljudskih žrtava i ozljeda.  
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5. UOČENI NEDOSTACI I SMJERNICE ZA POBOLJŠANJE  

 
 Na temelju višegodišnjeg iskustva stečenog sudjelovanjem pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu uočeni su 
određeni elementi na koje treba obratiti pozornost i to:  
 - opremu pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske potrebno je u 
cijelosti uskladiti sa specifičnostima podneblja u koje se snage upućuju i 
posebnostima operativnih zadaća svake sastavnice u misiji, 
 - formirati jedinstveni nacionalni element potpore koji bi centralizirao nabavu, 
skladištenje i distribuciju potrebnih materijalnih sredstava radi brže i lakše opskrbe 
svih sastavnica kontingenta,  
 - jače promicati nacionalne vrijednosti i dobra (promocijama turističkih 
destinacija, nacionalnih jela i pića, vojnog znakovlja i dr.) u okviru ISAF strukture, a 
prepoznatljivom suradnjom i planiranom – ciljanom pomoći afganistanskom narodu, 
gdje će biti uvijek istaknut i prepoznat hrvatski stijeg, postići sigurnosni aspekt 
djelovanja u zaštiti hrvatskog vojnika pri izvršenju svakodnevnih zadaća. 

 
6. FINANCIRANJE  
Sredstva za pokriće troškova mirovne misije osigurana su u Državnom 

proračunu Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva obrane, u aktivnosti MIROVNE 
MISIJE A545037. Troškovi hrvatskog kontingenta u mirovnoj misiji u Afganistanu u 
razdoblju od 1. srpnja 2007. - 31. ožujka 2008. godine iznosili su 153.240.587,00  
kuna.  

 
 

7. ZAKLJUČAK  
 U svezi sudjelovanja pripadnika hrvatskog kontingenta u mirovnoj misiji u 
Afganistanu u razdoblju od 1. srpnja 2007. do 31. ožujka 2008. može se zaključiti da 
su pripadnici hrvatskih Oružanih snaga dodijeljene zadaće izvršavali odgovorno i 
profesionalno pridonoseći svojim sudjelovanjem postizanju krajnjeg cilja misije. 

 Republika Hrvatska je značajno povećala svoje sudjelovanje u misiji ISAF 
povećavajući broj pripadnika, uvodeći nove namjenski organizirane snage i 
proširujući područja djelovanja.  

 Visoka profesionalnost u izvršavanju zadaća i sve veći doprinos koji daju 
pripadnici hrvatskog kontingenta u misiji ISAF u Afganistanu promiče ugled Oružanih 
snaga Republike Hrvatske i međunarodni položaj Republike Hrvatske. 
 
 Stečeno iskustvo iz Misije ISAF u Afganistanu i pritom naučene lekcije 
pridonijet će još boljoj pripremi i obuci pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske 
za sudjelovanju u mirovnim misijama u inozemstvu. 


