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HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-03/18-01/l05
URBROJ: 65—18-02

Zagreb, 27. lipnja 2018.

ZASTUPNICAMA IZASTUPNICIMA
HRVATSKOGASABORA

PREDSJEDNICAMA ] PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA

Na temelju članka 33. stavka ]. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora uprilogu upućujem Prijedlog odluke o suryelowmju Oružanih snaga RepublikeHrvatske u operaciji potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju, koji jepredsjedniku Hrvatskoga sabora u vezi s odredbom članka 54. stavka 2. Zakona U obrani("Narodne novine"“, br. 73/l3, 75/15, 27/16 “0/17 — Odluka Ustavnog suda RepublikeHrvatske i 30/18) podnijela Vlada Republike llrvatske, aktmn od 27. lipnja 2018. godine.
Uz Prijedlog odluke, Vlada Republike Hrvatske dostavlja i Odluku o davanjuprethodne suglasnosti Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice Oružanihsnaga Republike Hrvatske.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskogsabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Damira Krstičevića, potpredsjednika VladeRepublike l-Irvatske i ministra. obrane, Tomislava lvića i mr. Sc. Zdravka lakopa, državnetajnike u Ministarstvu obrane, te dr. sc. Petra Mihatova, pomoćnika ministra obrane.

P EDSJM
G rdan Jandroković



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 022-03/18-06/08
Urbroj: 50301-29/09-18-2

Zagreb, 27. lipnja 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji
potpore miru ,,SEA GUARDIAN11 u Sredozemlju

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 
75/15, 27/16, 110/17 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 30/18) i članka 172. stavka 
2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike 
Hrvatske u operaciji potpore miru ,,SEA GUARDIAN11 u Sredozemlju.

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 Ivica i mr. sc. Zdravka Jakopa, državne tajnike 
u Ministarstvu obrane, te dr. sc. Petra Mihatova, pomoćnika ministra obrane.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković
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PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU 

ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI  
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Zagreb, lipanj 2018.



PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU  

ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI  

POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZMELJU 

 

 

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 Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru 

„SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju (u daljnjem tekstu: Odluka). 

 

 

II. OCJENA DOSADAŠNJEG STANJA 

 

Na NATO samitu održanom u Varšavi 2016. godine, NATO je formalno najavio 

transformaciju pomorske protuterorističke operacije „ACTIVE ENDEAVOUR“ u Sredozemlju  u 

novu pomorsku sigurnosnu operaciju „SEA GUARDIAN“ izvan članka 5. Sjevernoatlantskog 

ugovora s početkom u studenome 2016. godine. 

 

Operacija „SEA GUARDIAN“ pridonosi pomorskoj situacijskoj informiranosti, razvoju 

regionalne pomorske sigurnosti, podupire borbu protiv terorizma, osigurava slobodu plovidbe, 

provodi zadaće pomorskog presretanja, pridonosi borbi protiv proliferacije oružja za masovno 

uništenje, štiti ključnu infrastrukturu te pomaže razvoju sposobnosti ratnih mornarica partnerskih 

zemalja u Sredozemlju.  

 

Dodatno, operacija „SEA GUARDIAN“ daje operativnu pomoć operaciji potpore miru 

„EU NAVFOR MED SOPHIA“ koju provodi Europska unija s ciljem sprečavanja krijumčarenja 

ljudi i  izgradnje sposobnosti libijskih sigurnosnih snaga za sprječavanje ilegalnih radnji na moru 

i samostalnog djelovanja u provedbi dodijeljenih zadaća. 

 

 Operacija „SEA GUARDIAN“ značajno je unaprijedila sigurnost u području Sredozemlja 

te je zbog fleksibilnosti u djelovanju osigurala usklađeno angažiranje ljudskih i materijalnih 

resursa država članica Europske unije i NATO-a u dostizanju zajedničkih sigurnosnih ciljeva.  

 

            Zbog ograničenja u raspoloživosti resursa za provedbu operacije „SEA GUARDIAN“ te 

veličinu područja operacije, operativni plan operacije omogućio je angažiranje snaga država 

članica NATO-a i u kraćim vremenskim razdobljima u područjima od povećanog interesa 

operacije „SEA GUARDIAN“.  

 

Ova područja definirana su kao rezultat analize mogućih ugroza, rizika te korelacije s 

drugim operacijama u Sredozemlju s kojim operacija „SEA GUARDIAN“ surađuje.  

 

Navedeni pristup značajno je pridonio unaprjeđivanju učinkovitosti operacije te osigurao 

da se i države članice NATO-a koje imaju ograničene resurse za provedbu operacija na moru 

mogu uključiti u operaciju te dati doprinos zajedničkoj sigurnosti, time i gospodarskom i 

društvenom razvoju država članica NATO-a, Europske unije i sredozemne regije.    
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III.  RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA ODLUKE 

 

     Visoka dinamika sigurnosnih izazova u području Sredozemlja zahtjeva stalnu nazočnost 

snaga na moru s ciljem odvraćanja potencijalnih prijetnji, nadzora i osiguranja slobode plovidbe i 

miroljubivog korištenja i iskorištavanja plovnih ruta i prirodnih resursa.  

 

Uspješnost operacije „SEA GUARDIAN“ ima izravni učinak i na potencijalne sigurnosne 

prijetnje i održavanje sigurnog i stabilnog stanja u bližem području i prostoru Jadranskog mora, 

što značajno i izravno utječe na hrvatsko gospodarstvo i društveni razvoj u cijelosti.  

 

Oružane snage Republike Hrvatske, kroz aktivnosti Hrvatske ratne mornarice, održavaju 

neprekidnu vezu s regionalnim mornaricama i Savezničkim mornaričkim Zapovjedništvom 

razmjenom informacija o sigurnosnoj situacijskoj svjesnosti na moru radi djelovanja u zaštiti 

zajedničkih interesa.  

 

Visoki zahtjevi interoperabilnosti i kompatibilnosti za angažiranje mornaričkih snaga u 

NATO operacijama dio su ciljeva razvoja sposobnosti Hrvatske ratne mornarice i djelomično su 

dostignuti, ali ne do razine za mogućnost duljeg angažiranja, odnosno za angažiranje u 

zahtjevnijim zadaćama u širem području Sredozemlja.  

 

Sudjelovanje u sekvenci operacije naziva FOCUS OPERATION (FOCOPS) operacije 

„SEA GUARDIAN“ podrazumijeva provedbu zadaća neborbenih djelovanja s težištem na 

dostizanje učinaka u doprinosu stvaranja cjelovite pomorske situacijske slike iz svih raspoloživih 

izvora u realnom vremenu uz identifikaciju plovila od interesa te uočljivosti NATO snaga na 

moru s ciljem odvraćanja mogućih ugroza (terorizam, ilegalne aktivnosti na moru, ugrožavanje 

slobode i sigurnosti plovidbe) i potpore NATO Strateškog komuniciranja. 

 

S obzirom na to da je riječ o savezničkoj operaciji zaštite zajedničkih interesa te 

mogućnosti angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u izravnoj zaštiti nacionalnih 

interesa u području ispred državnog teritorija, predlažemo donošenje Odluke o upućivanju broda 

Hrvatske ratne mornarice s timom za pregled broda (isključivo za preglede nevojnih brodova za 

koje se pregled odobrava od zapovjednika broda koji bi bio predmet pregleda) u operaciju 

potpore miru „SEA GUARDIAN“.  

 

Uz zaštitu nacionalnih interesa na moru, sudjelovanjem Oružanih snaga Republike 

Hrvatske u ovoj operaciji potpore miru u trajanju oko 30 dana iskazao bi se vidljiv doprinos 

Republike Hrvatske u savezničkim naporima osiguranja zajedničke sigurnosti na moru unutar 

nacionalnih mogućnosti i raspoloživosti resursa.  

 

Sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i broda Hrvatske ratne 

mornarice u operaciji potpore miru nastavio bi se proces razvoja sposobnosti Oružanih snaga 

Republike Hrvatske za zajedničko djelovanje sa snagama država članica NATO-a.  

 

Ovaj zahtjev razvoja sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske trajna je zadaća 

kojom se osigurava sposobnost obrane i zaštite nacionalnih interesa. 
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IV. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 

 

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu 

Republike Hrvatske za 2018. godinu, na razdjelu Ministarstva obrane.  
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Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 

27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 30/18), na prijedlog Vlade 

Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatski sabor 

na sjednici _______________ 2018. donio je 

 

 

 

O D L U K U 

 

O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE  

U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU  

 

I. 

 U operaciju potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju upućuje se u 2018. godini 

do 50 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s brodom Hrvatske ratne mornarice. 

II. 

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do 31. ožujka 2019. izvijesti Hrvatski sabor o 

sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru iz točke I. ove Odluke. 

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 Oružanih 

snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju. Pravni 

temelj za donošenje Odluke Hrvatskog sabora je članak 7. stavak 5. Ustava Republike Hrvatske 

(Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda 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 Predsjednice Republike Hrvatske.  Zakon o obrani 

(Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 

30/18) u članku 54. stavku 2. na istovjetan način uređuje ovo područje. U operaciju potpore miru 

„SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju upućuje se u 2018. godini do 50 pripadnika Oružanih snaga 

Republike Hrvatske s brodom Hrvatske ratne mornarice.   

Točkom II.  obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do 31. ožujka 2019. godine 

izvijesti Hrvatski sabor o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore 

miru iz točke I. ove Odluke. 

 

Točkom III.  utvrđuje se dan stupanja na snagu Odluke Hrvatskoga sabora. 

 

 

 

 

 



-. ...—_-._._____._.. "__... .-.. .. .-. ......

Na "temelju članka 7. stavka .5. i članka 100. .stavka 1. Ustava Republike
Hrvatske ((Narodne novzne" broj 56/90" 135/97. 113/00 28/01. 76/10. i 05/14. -—

Odluka Ustavnog Suda Republike Hrvatske) _te članka 56. stavka 6. u svezi s
člankom '3. stavka I.' rockom 13 Zakona o obrani (..Narodne novinebroj 73/13.
75/15.,27/16.110/17— Odluka Ustaw'zog suda Republike Hrvatske i 30/18) na.
prijedlogpomradg'edriika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane, donosim

ODLUKU
o davajzju prethodhesuglrtsuosti

I.

Ovom Odlukomdajem" prethodnu suglasnostza danošertje odluke Hrvatskoga
sabora. o sudjelovaiyu pripadnika Oružanih snagaRepučilikeHrvatske u operaciji
Eotpore mir'u' .,,SEA GUARDMN“ u Sredozemlju u 2018 godini u sastavu "do .50

pripadnika Oruzanik snaga.Republike Hrvatske s brodom Hrvatske ratne
merkat-ice zi tekstu koji.je priložen dopisu-' potpredsjednika Vlade Republike
Hrvatske i— ministra obrane, KLASA. 018—01/18—02/15 URBR'OJ. 512-01-18-3 od 20.
manja 2018. godine.

11.

Ova Odluka stupa na, snagu danom. danošenia.

KLASA.-3010371303104 ' '
PREDSJEDNICA REPUBLIKE

_ U13513._o_J.__7103:01011218uz - -__'.__o_-VNAZAPOVJEDNICA

Zagreb,.20..lipnja 2018.
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