


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 022-03/17-06/03
Urbroj: 50301-29/23-17-4

Zagreb, 8. lipnja 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED SOPHIA"

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 
75/15 i 27/16) i članka 172. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 
81/13 i 113/16), Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED SOPHIA".

Uz Prijedlog odluke, Vlada Republike Hrvatske dostavlja i Odluku o davanju 
prethodne suglasnosti Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga 
Republike Hrvatske.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Damira Krstičevića, potpredsjednika Vlade 
Republike Hrvatske i ministra obrane, Tomislava Ivića i mr. sc. Zdravka Jakopa, državne 
tajnike u Ministarstvu obrane, te dr. sc. Petra Mihatova, pomoćnika ministra obrane.
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Zagreb, lipanj 2017.



 

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA  

ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI 

EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED SOPHIA” 

 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 

 Na temelju članka 7. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, 

br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) pokreće se 

postupak za donošenje Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske 

u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED SOPHIA“. 

 

II.  OCJENA DOSADAŠNJEG STANJA 

 

 Europska unija pokrenula je 22. lipnja 2015. operaciju „EUNAVFOR MED 

SOPHIA” (u daljnjem tekstu: operacija SOPHIA) na južnom središnjem Sredozemlju (Odluka 

Vijeća (ZVSP) 2015/778; 2015/972; 2015/1926; 2016/993).  

 

Cilj operacije SOPHIA je poduzeti sustavne napore kako bi se identificirala i 

onemogućila plovila, kao i ostala sredstva za koja postoji sumnja da se njima koriste 

krijumčari migranata.  

 

Pored suzbijanja ilegalne migracije operacija SOPHIA je važan doprinos Europske 

unije borbi protiv nestabilnosti u južnom središnjem Sredozemlju. U lipnju 2016. godine 

mandat operacije SOPHIA produljen je uz dvije nove potporne zadaće (Odluka Vijeća 

(ZVSP) 2016/993), za koje je donesena i rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 

(2292 (2016)).  

 

Riječ je o zadaćama obuke libijske obalne straže i mornarice te doprinosa provedbi 

embarga Ujedinjenih naroda na oružje na otvorenome moru uz obalu Libije. Trenutačno je u 

provedbu operacije SOPHIA uključeno 25 država članica Europske unije.  

 

Pokretanje operacije SOPHIA predstavlja sveobuhvatan i širi pristup Europske unije u 

odgovoru na krize odnosno pitanje ilegalnih migracija.  

 

Riječ je o pristupu koji kroz konkretno djelovanje nastoji riješiti i pitanje uzroka krize 

te ujedno omogućuje prilagodbu situaciji, što je vidljivo iz proširenja mandata operacije 

SOPHIA na dvije nove zadaće. Posebno je važan i humanitarni aspekt operacije gdje je 

tijekom obavljanja redovitih zadaća spašen velik broj migranata.  
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U 2016. godini u području operacije SOPHIA spašeno je ukupno 182 218 migranata. 

 

III. RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA ODLUKE 

 

Operacije i misije potpore miru koje provodi Europska unija u okviru Zajedničke 

vanjske i sigurnosne politike predstavljaju konkretan doprinos jačanju stabilnosti i sigurnosti 

Europe te obuhvaćaju široki raspon djelovanja: operacije razoružanja, humanitarne zadaće i 

zadaće spašavanja, zadaće vojnog savjetovanja i pomoći, prevenciju sukoba i mirovne zadaće, 

zadaće borbenih snaga u upravljanju krizama, uključujući stvaranje mira te upravljanje 

postkonfliktnim situacijama.  

 

Rastući broj i vrsta sigurnosnih prijetnji u neposrednom i bližem okruženju Europe 

neminovno zahtijeva jačanje angažmana svih država članica Europske unije. 

 

Uzimajući u obzir strateške nacionalne i vanjskopolitičke ciljeve Republike Hrvatske, 

ciljeve Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije te ciljeve operacije 

SOPHIA, predlaže se uključivanje Republike Hrvatske u provedbu operacije SOPHIA.  

 

Svojim sudjelovanjem Republika Hrvatska izravno će pridonositi razvoju sposobnosti 

Europske unije za upravljanje krizama, posebno u suočavanju s problemom ilegalne migracije 

na području južnog središnjeg Sredozemlja.  

 

Ujedno bi se potvrdila namjera Republike Hrvatske za daljnji razvoj i ulaganje u 

vlastitu pomorsku tradiciju i identitet.  

 

Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske korisno je i s aspekta 

stjecanja praktičnih znanja i iskustava te predstavlja konkretan doprinos jednom od 

dugoročnih ciljeva Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije, a to je potpora 

miru i sigurnosti. 

 

Uzimajući u obzir navedeno, predlaže se da Republika Hrvatska sudjeluje u operaciji 

SOPHIA Europske unije s do tri pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 2017. i 

2018. godini, što je u skladu s mogućnostima i interesima Republike Hrvatske.   

 

IV. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 

 

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu 

Republike Hrvatske za 2017. godinu na razdjelu Ministarstva obrane, te će se za 2018. godinu 

osigurati u skladu s predviđenim projekcijama financijskoga plana Ministarstva obrane za 

2018. godinu. 
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Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 

27/16), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Predsjednice 

Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici ________________  2017. donio je 

 

O D L U K U 

O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE 

U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED SOPHIA“ 

 

 

I. 

 

U operaciju Europske unije „EUNAVFOR MED SOPHIA“ u 2017. i 2018. godini 

upućuju se do tri pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije. 

 

II. 

 

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da po završetku sudjelovanja Oružanih snaga 

Republike Hrvatske u operaciji Europske unije iz točke I. ove Odluke podnese izvješće 

Hrvatskome saboru.  

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 

 

Klasa:  

Zagreb,  

 

HRVATSKI SABOR 

 

 

 

Predsjednik Hrvatskoga sabora 

 

Gordan Jandroković 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

 

Točkom I. određuje se da Hrvatski sabor donosi Odluku o sudjelovanju pripadnika 

Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED 

SOPHIA”. Pravni temelj za donošenje Odluke Hrvatskoga sabora je članak 7. stavak 5. 

Ustava Republike Hrvatske koji propisuje da Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći 

njezine granice ili djelovati preko njezinih granica na temelju Odluke Hrvatskoga sabora, koju 

predlaže Vlada Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike 

Hrvatske. Zakon o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 27/16) u članku 54. stavku 2. na 

istovjetan način uređuje ovo područje. U operaciju Europske unije „EUNAVFOR MED 

SOPHIA” upućuju se u 2017. i 2018. godini do tri pripadnika Oružanih snaga Republike 

Hrvatske, uz mogućnost rotacije. 

 

Točkom II. obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da po završetku sudjelovanja 

Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED 

SOPHIA” podnese izvješće Hrvatskome saboru.  

 

Točkom III. utvrđuje se stupanje na snagu Odluke Hrvatskoga sabora. 

 

 



W^reci^eclnica

Na temelju članka 7. stavka 5. i članka 100. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. - 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 54. stavka 2. u svezi sa 
stavkom 1. istog članka Zakona o obrani („Narodne novine" broj 73/13., 75/15. i 
27/16.), donosim

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti

I.
Ovom Odlukom dajem prethodnu suglasnost za donošenje odluke Hrvatskoga 

sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji 
Kuropske unije „EUNAVFOR MED SOPHIA" u 2017. i 2018. godini u sastavu do 
tri pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 807-03/17-03/11 
URBROJ: 71-03-01-01/2-17-02,

'EDSJEDNICA REPUBLIKE 
WPVNA ZAPOVJEDNICA 

\NIHmAGA
Zagreb, 22. svibnja 2017.

^ar-Kitarović
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