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PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU 
PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE 

U MIROVNOJ MISIJI U AFGANISTANU (ISAF) 
 

 
 
 

 
I.   USTAVNA OSNOVA 
 
Na temelju članka 7. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske pokreće se 

postupak za donošenje Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske u mirovnoj misiji u Afganistanu (ISAF) –  u daljnjem tekstu: Odluka. 

 
 
II. OCJENA DOSADAŠNJEG STANJA 
 
Mirovna misija u Afganistanu, ISAF (International Security Assistance Force) 

temelji se na Bonnskom sporazumu od 25. prosinca 2001., u skladu s kojim je uz 
pomoć međunarodne zajednice uspostavljena prijelazna uprava nad zemljom i 
zacrtana posttalibanska budućnost Afganistana.  

Misiju su odobrili Ujedinjeni narodi, Rezolucijom Vijeća sigurnosti 1386, a 
glavni ciljevi misije usmjereni su na pružanje pomoći privremenoj afganistanskoj 
vladi u razvoju nacionalnih sigurnosnih struktura, obnovi zemlje te u razvoju i obuci 
sigurnosnih snaga Afganistana. 

Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a broj 1510 od 13. listopada 2003. odobreno 
je  proširenje misija ISAF i izvan Kabula na područja koja ga okružuju.    

Širenje misije počelo je u prosincu 2003. uspostavom NATO-va pilot 
Provincijskog rekonstrukcijskog tima (PRT) u Kunduzu pod njemačkim vodstvom. U 
2004. uspostavljaju se takvi timovi u Mazar-e-Sharifu, Meymani, Feyzabadu i 
Baghlanu. Sustavom provincijskih rekonstrukcijskih timova i privremenih baza u Sar-
e-Polu, Samanganu, Sherberghanu misija ISAF stabilizira situaciju u devet sjevernih 
provincija.  

Od svibnja 2005. NATO je proširio djelovanje ISAF-a na Zapadni Afganistan 
preuzimajući 4 dodatna provincijska rekonstrukcija tima u Heratu, Farahu, 
Chagcharanu i Qal’eh-Now. 

Prvenstvena uloga misije ISAF je potpora i pomoć vladi Afganistana u 
osiguranju i održavanju sigurnosnog okružja koje će omogućiti obnovu Afganistana i 
uspostavu demokratskih struktura te proširenja utjecaja središnje afganistanske 
vlade. U snagama ISAF-a trenutno sudjeluje oko 47.000 pripadnika iz 40 NATO 
zemalja i zemalja partnera koje nisu članice NATO-a. 
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Operacija ISAF najvećim dijelom pokriva područje održavanja i izgradnje mira 
te pruža pomoć afganistanskoj Vladi u izgradnji i održavanju sigurnosnog okružja u 
Afganistanu. Za razliku od operacija zajedničke obrane u okviru članka 5. Sjeverno-
atlantskog ugovora u operacijama odgovora na krize ne postoji automatsko 
angažiranje snaga. Za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji ISAF 
nije deklarirano posjedovanje sposobnosti za provedbu ofenzivnih borbenih 
djelovanja, već u borbu stupaju u slučaju neposredne ugroze vlastite sigurnosti. 
Sukladno dokumentu o prijenosu ovlasti (Transfer of Authority), Oružane snage 
Republike Hrvatske ne provode protuterorističke i protunarkotičke operacije. Oružane 
snage Republike Hrvatske nemaju drugih nacionalnih ograničenja (CAVEATS) za 
djelovanje u području i u okviru zadaća ISAF-a. 

 
 
III. RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA ODLUKE  
 
Sudjelovanje u mirovnim misijama najkonkretniji je doprinos jačanju stabilnosti 

i sigurnosti u svijetu.  
Mirovna misija u Afganistanu vrlo je zahtjevna, ali i vrlo značajna za Republiku 

Hrvatsku osobito zbog vanjsko-političkih razloga. 
Na vanjsko-političkom planu sudjelovanje u tako zahtjevnoj misiji profilira 

Republiku Hrvatsku kao pouzdanog partnera NATO-a koji može odgovoriti većim 
sigurnosnim izazovima.  

Sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj 
misiji u Afganistanu (ISAF) bitno se ojačava politički i vojni kredibilitet Republike 
Hrvatske kod zemalja članica NATO-a. Osim doprinosa međunarodnom miru i 
sigurnosti, sudjelovanjem u misiji ISAF Republika Hrvatska potvrđuje svoju 
opredijeljenost ciljevima antiterorističke koalicije. 

Republika Hrvatska u reformi je obrambenog sustava kako bi svoje Oružane 
snage učinila interoperabilnim snagama država članica Sjeverno-atlantskog saveza.  

Hrvatske obrambene sposobnosti stalno se dograđuju kroz program 
Partnerstva za mir, a posebice sudjelovanjem u međunarodnim mirovnim misijama. 
Suradnjom s članicama NATO-a u misiji ISAF, Oružane snage Republike Hrvatske 
stječu važna iskustva iz područja planiranja i implementiranja zajedničkih operacija 
multinacionalnih snaga. 

U mirovnoj misiji u Afganistanu od 2003. do 2008. Oružane snage Republike 
Hrvatske pokazale su visoku profesionalnost i postale su pouzdan partner NATO 
snaga. 

Odlukom Hrvatskog sabora od 1. srpnja 2005. odobreno je sudjelovanje do 
150 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji ISAF do kraja 
2006.  

Odlukom Hrvatskog sabora od 8. prosinca 2006. odobreno je sudjelovanje do 
200 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji ISAF u 2007. 
godini i do 300 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji ISAF 
u 2008. 
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Dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. –
2015. predviđeno je postupno povećanje broja pripadnika Oružanih snaga u 
međunarodnim vojnim operacijama.  

Do sada je Republika Hrvatska u Afganistanu angažirala sljedeće snage: vod 
Vojne policije u Kabulu od 2003., stožerne časnike u nekoliko gradova od 2003., 
medicinski tim u Kabulu od 2005., pokretni tim za izviđanje i vezu u Chagcharanu od 
2006., Operativni mobilni tim za vezu u Mazar-e-Sharifu od 2006., dva voda pješačke 
satnije u Mazar-e-Sharifu od 2006.  

Trenutno se u mirovnoj misiji u Afganistanu (ISAF) nalazi 206 pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su raspoređeni u tri regionalna 
zapovjedništva (RC Capital (Kabul) – 63, RC North (Mazar-e-Sharif i Pol-e-Khomri) – 
115 i RC West (Chagcharan) – 28. 

 
U kolovozu i rujnu 2008. godine u sklopu rotacije pripadnika Oružanih snaga 

Republike Hrvatske povećat će se broj naših pripadnika na oko 280 osoba jer dolazi 
do narastanja snaga u RC North na način da namjenski organizirane snage 
pješaštva za zaštitu snaga s pojačanog voda narastaju na satniju. 

 
Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske teritorijalno su raspoređeni u tri 

regionalna zapovjedništva (RC Capital (Kabul) – 63, RC North (Mazar-e-Sharif i Pol-
e-Khomri) – 115 i RC West (Chagcharan) – 28. 

 
 Zapovjednik nacionalnog kontigenta (NCC) u misiji ISAF izravno je odgovoran 
načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Zapovjedno je 
nadređen svim pripadnicima hrvatskog kontingenta i nadzire izvršavanje njihovih 
zadaća u skladu s mandatom misije ISAF. Nadzire poštivanje zapovjedne crte, 
ostvaruje koordinaciju sa svim sastavnicama hrvatskog kontingenta, odgovoran je za 
provedbu stege i stegovnih postupaka, odgovoran je za zdravstveno stanje 
pripadnika hrvatskog kontingenta, dnevno i tjedno izvješćuje o stanju u misiji, zastupa 
nacionalne interese u kontaktima sa Zapovjedništvom ISAF-a. Uz zapovjednika 
kontingenta nalazi se i njegova osobna skupina.  
  

Nacionalni tim za obavještajnu potporu (NIC/NIST) osigurava prikupljanje, 
obradu, raščlambu i raspodjelu obavještajnih podataka/informacija. Kroz izradu i 
distribuciju obavještajnih proizvoda osigurava vizualizaciju stanja u cilju potpore 
procesa donošenja odluke, planiranja te operativnog vođenja i zapovijedanja u 
dodijeljenom području odgovornosti. Svoju funkciju ostvaruje kroz angažiranje 
Nacionalne obavještajne skupine (National Intelligence Cell – NIC) i Nacionalnog 
obavještajnog potpornog tima (National Intelligence Support Team – NIST).  

 
Nacionalni tim za logističku potporu (NSE) je nacionalna organizacija potpore 

razmještena u područje misije koja podupire nacionalne snage dodijeljene snagama 
NATO-a. NSE je pod operativnim nadzorom nacionalnog zapovjednika snaga te nije 
dio NATO snaga. Njegova zadaća je osigurati specifičnu i zajedničku potporu 
nacionalnim postrojbama u misiji koja ostaje u nacionalnoj nadležnosti. NSE ima 
zadaću osigurati potporu postrojbi i ostalim pripadnicima nacionalnog kontingenta 
sukladno memorandumima o razumijevanju i tehničkim sporazumima odnosno 
bilateralnim ugovorima s vodećim zemljama u područjima misije ISAF gdje su 
raspoređene naše snage. 
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Namjenski organizirane snage Vojne policije (TF VP) raspoređene su u 

području Regionalnih zapovjedništava Sjever i Centar ( kamp Marmal, litvanski PRT i 
kamp Warehouse u Kabulu). Provode vojno policijske zadaće u vojnim kampovima i 
vojno policijske patrole u Kabulu te obučavaju pripadnike afganistanske civilne 
policije. U Regionalnom zapovjedništvu Kabul brojčano čine vodeću naciju - jezgru 
satnije vojne policije s zapovjednom ulogom u satniji. 

Namjenski organizirane snage pješaštva (TF INF) provode  osiguranje vojne 
baze (kamp Marmal i litvanski PRT) pri čemu se provodi stražarsko osiguranje 
(stražarska služba i rad na promatračnici), stražarske ophodnje vanjskog perimetra 
vojne baze do 10 km te uspostava i rad na kontrolnim postajama u suradnji s 
Afganistanskom nacionalnom policijom (Afghanistan National Police – ANP). U 
iznimnim situacijama provodi se pratnja i zaštita konvoja te osiguranje izdvojenih 
mjesta Regionalnog zapovjedništva Sjever. 

Pokretni promatrački tim za vezu (MLOT) provodi patroliranje u području 
operacija litvanskog PRT-a u cilju prikupljanja obavještajnih podataka o operativnom 
okruženju. Pri tome stvara i održava veze s formalnim i neformalnim vođama 
lokalnog društva i socijalnih skupina što mu olakšava prikupljanje obavještajno važnih 
podataka u području operacija litvanskog PRT-a. Kroz provedbu temeljne zadaće 
MLOT obavlja zadaće ophodnje u trajanju od 2-6 dana u cilju prikupljanja 
obavještajnih podataka vezanih za sigurnosnu situaciju u području operacija,  
potporu i provedbu CIMIC operacija kroz izviđanje za projekte i osiguranje CIMIC 
donacija, pješačke patrole u gradu Chagcharan-u, nadzor područja s motrilačke 
postaje, uspostavu i rad na kontrolnim točkama, obuku ANP-a, pratnju i osiguranje 
VIP osoba te stražarsko osiguranje kampa. 

 
Operativni mentorski tim za vezu (OMLT) ima zadaću obučavanja i 

uvježbavanja, učenja i mentorstva manevarske bojne ANA. Cilj zadaće je nastavak 
razvoja operativnih sposobnosti bojne ANA, uključujući i obuku i mentorstvo u 
stožernim procedurama za operacije, u procesu logističkog upravljanja i u provedbi 
operacija pri čemu se stožerne procedure uvježbavaju za operacije bojne i osigurava 
pomoć bojni u dnevno-tekućem organizacijskom funkcioniranju, razvoju i provedbi 
planova obuke i aktivnosti te doprinosi u razvijanju razumijevanja doktrine. 

 
Medicinski tim uključen je u misiju ISAF od 2. kolovoza 2005. godine u okviru 

Američko jadranske inicijative. Razmješten je na internacionalnoj zračnoj luci KAIA u 
Kabulu u ROLE 2 (češkoj vojnoj bolnici). Zadaća mu je rad u vojnoj bolnici prema 
rasporedu, pripravnost i angažiranje za slučajeve većih nesreća s velikim brojem 
povrijeđenih, sudjelovanje u medicinskim i strateškim evakuacijama te obučavanje 
medicinskih timova drugih nacija.  

 
 Vojno osoblje u sklopu Provincijskih rekonstrukcijskih timova obavlja svoje 
dužnosti kao stožerno osoblje što uključuje: razvijanje strategije PRT-a, provođenje 
operacija osiguranja, uključujući patroliranje unutar područja odgovornosti PRT-a, 
mjere i aktivnosti zaštite od improviziranih eksplozivnih naprava, zajedničko 
patroliranje s afganistanskim snagama sigurnosti, suradnju na području sigurnosti s 
guvernerom, čelnikom policije, nacionalnom agencijom za sigurnost, provincijskim 
komitetom za sigurnost i provincijskim komitetom za koordinaciju, zaštitu snaga i 
osoblja PRT-a te usklađivanje svih aktivnosti PRT-a.  
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Stožerno osoblje radi u HQ ISAF i stožerima na časničkim i dočasničkim 
dužnostima provodeći zadaće iz obavještajnih, operativnih i logističkih poslova, 
poslova civilno-vojne suradnje te kao časnici za vezu.  I RZ-I AKTIVNOSTI POBUNJENI 
 Sigurnosna prosudba po regionalnoj podjeli u Afganistanu pokazuje da su 
tijekom proteklog razdoblja aktivnosti pobunjeničkih snaga porasle kao odgovor na 
ISAF operacije i poboljšanje vremenskih uvjeta. Pobunjenici nastavljaju s 
asimetričnim napadima na meke mete, posebice u zahvatu glavnih prometnih 
komunikacija i u blizini baza afganistanske vojske i policije.  
 

Razina sigurnosne ugroze za područje Kabula i Regionalnog zapovjedništva 
Sjever je srednja, dok je u području Regionalnog zapovjedništva Zapad niska.  

 
U područjima rasporeda pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske nije 

bilo izravnih sigurnosnih ugroza po naše pripadnike.  
 

 Povećanje aktivnosti usmjerenih protiv postrojbi ISAF-a rezultat je pojačanog 
međunarodnog angažmana u Afganistanu, uspješnosti i učinkovitosti u izvršenju 
zadaća, odlučnosti da se sigurnosna situacija stabilizira te ostvare potrebni preduvjeti 
za postupnu demokratizaciju zemlje.  
 

Cjelokupna situacija u Afganistanu reflektira se prvenstveno na sigurnosno 
stanje u području Kabula zbog činjenice kako su u glavnom gradu koncentrirani 
najznačajniji vojni objekti ISAF-a te objekti i tijela afganistanske vlade i međunarodnih 
organizacija.  
 
  

IV.   POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 

Financijska sredstva za provedbu ove odluke bit će osigurana u državnom 
proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu u razdjelu 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, 
br. 33/02, 58/02 i 76/07), članka 4. stavka 1. Zakona o sudjelovanju pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i 
namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (Narodne 
novine, broj 33/02), Hrvatski sabor je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na 
sjednici održanoj ____________ 2008. godine donio  
 

 
 

O D L U K U 
 

O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE 
HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI U AFGANISTANU (ISAF) 

 
 
 

I. 
 
 U mirovnu misiju u Afganistanu (ISAF) upućuje se u 2009. godini do 300 
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije. 
 
 

II. 
 
 Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke bit će u 
sastavu sljedećih elemenata strukture snaga ISAF-a:  
 

- zapovjednik nacionalnog kontingenta s osobnom skupinom (NCC), 
- nacionalni tim za obavještajnu potporu (NIC/NIST), 
- nacionalni tim za logističku potporu (NSE), 
- namjenski organizirane snage Vojne policije (TF MP), 
- namjenski organizirane snage pješaštva za zaštitu snaga (TF INF), 
- pokretni promatrački tim za vezu (MLOT), 
- operativni mentorski tim za vezu (OMLT), 
- mješoviti medicinski tim, 
- osoblje provincijskih rekonstrukcijskih timova, 
- stožerno osoblje.    

 
 

III. 
 

Vlada Republike Hrvatske utvrdit će trajanje rotacije, broj i organizacijsku 
strukturu pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke za 
svaku rotaciju.  
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IV. 

 
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske svakih šest mjeseci izvijestiti Hrvatski 

sabor o statusu misije i radu pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
mirovnoj misiji u Afganistanu.  
 
 

V. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 
 
 

U točki I.  utvrđuje se da Hrvatski sabor donosi Odluku o upućivanju 
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnu misiju u Afganistanu 
(ISAF). 

Ustavna osnova za donošenje ove Odluke Hrvatskog sabora je članak 7. 
stavak 2. Ustava Republike Hrvatske koji propisuje da je za prelazak Oružanih snaga 
preko granica Republike Hrvatske potrebna prethodna odluka Hrvatskog sabora.  

Odredba članka 6. stavka 2. podstavka 6. Zakona o obrani («Narodne 
novine», broj 33/02, 58/02 i 76/07) i članka  4. stavka 1. Zakona o sudjelovanju 
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te držanih 
službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u 
inozemstvu («Narodne novine», broj 33/02) stavlja u nadležnost Hrvatskoga sabora 
odlučivanje o izlasku ili djelovanju Oružanih snaga izvan granica Republike Hrvatske. 
 U mirovnu misiju u Afganistanu (ISAF) upućuje se u 2009. godini do 300 
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije. 

  
 U točki II.  utvrđuje se da će pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske 
u mirovnoj misiji u Afganistanu biti u sastavu elemenata strukture snaga ISAF-a kao: 
zapovjednik nacionalnog kontigenta s osobnom skupinom (NCC), nacionalni tim za 
obavještajnu potporu (NIC/NIST), nacionalni tim za logističku potporu (NSE), 
namjenski organizirane snage Vojne policije (TF MP), namjenski organizirane snage 
pješaštva za zaštitu snaga (TF INF), pokretni promatrački tim za vezu (MLOT), 
operativni mentorski tim za vezu (OMLT), mješoviti medicinski tim, osoblje 
provincijskih rekonstrukcijskih timova, stožerno osoblje.    

 
U točki III.  ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske za utvrđivanje trajanja 

rotacije, broja i organizacijske strukture pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske za svaku rotaciju. Rotacija u pravilu traje 6 mjeseci, no Vladi Republike 
Hrvatske se omogućuje odrediti vrijeme duže ili kraće što će ovisiti o sigurnosnoj 
situaciji tijekom trajanja rotacije. Vlada Republike Hrvatske određivat će za svaku 
rotaciju strukturu i broj pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u skladu s 
ovom Odlukom.  

 
U točki IV.  obvezuje se Vlada Republike Hrvatske svakih šest mjeseci 

izvješćivati Hrvatski sabor o statusu misije i radu pripadnika Oružanih snaga u misiji. 
 
 U točki V.  utvrđuje se dan stupanja na snagu Odluke Hrvatskoga sabora.  
 


