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1. SAŽETAK 

Na temelju Odluke Hrvatskoga sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga 
Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda od 28. listopada 2011. i 
Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 29. studenoga 2013. u 
2013. i 2014. godini pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovali su u 
ukupno šest operacija potpore miru Ujedinjenih naroda i to na području Bliskog istoka, 
Afrike, Europe i Azije. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske bili su raspoređeni 
u operacijama UNMOGIP u Indiji i Pakistanu, MINURSO u Zapadnoj Sahari, UNMIL u 
Liberiji, UNFICYP na Cipru, UNIFIL u Libanonu te UNDOF na Golanskoj visoravni.  

Iako je gore navedenim odlukama Hrvatskoga sabora iz 2011. i 2013. godine 
predviđena mogućnost upućivanja pripadnika Oružanih snaga u operaciju potpore miru 
UNMISS u Južnom Sudanu 1 , pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske nisu 
sudjelovali u toj operaciji. 

Tijekom 2013. godine 119 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske 
sudjelovalo je u šest operacija potpore miru Ujedinjenih naroda. Pripadnici Oružanih 
snaga Republike Hrvatske bili su raspoređeni u operacijama UNMOGIP (9), MINURSO 
(7), UNMIL (2), UNFICYP (2), UNIFIL (1) te UNDOF (98).  

Od 1. siječnja 2014. do 30. rujna 2014. godine 21 pripadnik Oružanih snaga 
Republike Hrvatske sudjelovao je u pet operacija potpore miru Ujedinjenih naroda. 
Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske bili su raspoređeni u operaciji u Indiji i 
Pakistanu UNMOGIP (9), u Zapadnoj Sahari MINURSO (7), u Liberiji UNMIL (2), na 
Cipru UNFICYP (2) i u Libanonu UNIFIL (1).  

Na dan 30. rujna 2014. u tri operacije Ujedinjenih naroda sudjelovalo je 11 
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i to operacijama UNMOGIP u Indiji i 
Pakistanu (7), MINURSO u Zapadnoj Sahari (3) i UNIFIL u Libanonu (1).   

U operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda pripadnici Oružanih snaga 
Republike Hrvatske upućeni su u svojstvu stožernih časnika, vojnih promatrača i 
časnika za vezu, dok su na Golanskoj visoravni sudjelovali u sklopu postrojbe veličine 
satnije.  

 

 

                                                            

1  Odlukom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama 
Ujedinjenih naroda iz 2011. godine bilo je predviđeno upućivanje do osam pripadnika Oružanih snaga 
Republike Hrvatske, a Odlukom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda iz 2013. godine predviđa upućivanje do pet pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske. 



 3 

 

Na temelju Zaključka Povjerenstva za međunarodne misije i operacije od 28. 
siječnja 2014. predložen je završetak daljnjeg sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga 
Republike Hrvatske u UNFICYP-u i UNMIL-u temeljem čega je Ministarstvo obrane 
uputilo obavijest Odjelu za mirovne operacije Ujedinjenih naroda o svojoj namjeri 
završetka sudjelovanja u operacijama potpore miru na Cipru i Liberiji te provelo 
proceduru.  

 

2.   SUDJELOVANJE PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA 
REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU 
UJEDINJENIH NARODA 
 

2.1. UNDOF – Operacija promatračkih snaga Ujedinjenih naroda za prekid 
sukoba na Golanskoj visoravni  (United Nations Disengagement Observer Force) 

Po dogovorenom razdvajanju izraelskih i sirijskih snaga na Golanskoj visoravni 
1974. godine, Rezolucijom 350 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda uspostavljena je 
operacija potpore miru UNDOF. U skladu s mandatom, zadaća operacije je održavanje 
primirja između Izraela i Sirije, nadzor prekida neprijateljstava između izraelskih i 
sirijskih snaga te nadzor područja razdvajanja i isključenja. Rezolucijom 2163 Vijeća 
sigurnosti Ujedinjenih naroda od 25. lipnja 2013. operacija je produžena do 31. prosinca 
2014. Republika Hrvatska sudjelovala je u ovoj operaciji od lipnja 2008. godine 
upućivanjem pet stožernih časnika i 93 pripadnika vojnoga kontingenta.     

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
mirovnim misijama Ujedinjenih naroda iz 2011. godine omogućavala je upućivanje u 
UNDOF do 110 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u jednoj rotaciji. 
Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske bili su raspoređeni u stožer UNDOF-a i u 
sastav austrijske bojne te su provodili zadaće u stožeru operacije, stožeru austrijske 
bojne, pješačkoj satniji, postrojbi Vojne policije i pričuvnim snagama UNDOF-a. Tijekom 
2013. godine na Golanskoj visoravni bio je raspoređen deseti hrvatski kontingent. 

Nakon izbijanja građanskog rata u Siriji 2011. godine dolazi do pogoršanja 
sigurnosne situacije u zemlji koje se proširilo i na područje odgovornosti operacije 
UNDOF. Izravnu opasnost po pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operaciji predstavljali su, pored stalnih ugroza od minskih polja i neeksplodiranih ubojnih 
sredstava i intenzivni sukobi između sirijskih sigurnosnih snaga i pobunjenika. Zbog 
toga, kao i incidenata u koji su bili uključeni pripadnici UNDOF-a te visokog stupnja 
ugroze odlučeno je o povlačenju hrvatskog vojnog kontingenta čime je završeno gotovo 
petogodišnje sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji 
potpore miru UNDOF.  
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Na temelju Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o povlačenju pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske iz operacije potpore miru Ujedinjenih naroda na 
Golanskoj visoravni (UNDOF) od 1. ožujka 2013., ministar obrane donio je Odluku o 
povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz operacije potpore miru 
UNDOF.  

Hrvatski sabor je 22. ožujka 2013. donio Odluku kojom je potvrdio Odluku o 
povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz mirovne misije Ujedinjenih 
naroda na Golanskoj visoravni (UNDOF) koju je Predsjednik Republike Hrvatske donio 
1. ožujka 2013. 

Operacija povlačenja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz operacije 
potpore miru UNDOF provedena je 18. ožujka 2013., uz potporu austrijske bojne i u 
suradnji s hrvatskim veleposlanstvom u Državi Izrael. Osim Republike Hrvatske, svoje 
snage s Golanske visoravni od potkraj 2012. godine te tijekom 2013. godine povukli su 
još i Kanada, Japan i Republika Austrija. 

2.2. UNIFIL – Prijelazne snage Ujedinjenih naroda u Libanonu (United 
Nations Interim Force in Lebanon) 

Operacija UNIFIL Rezolucijom 425/426 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda  od 
19. ožujka 1978. uspostavljena je radi verificiranja izraelskog povlačenja iz Libanona, 
održanja mira i sigurnosti te asistiranja libanonskoj vladi u uspostavi svoje uprave na 
cijelom državnom teritoriju. Mandat operacije je nadzor prekida neprijateljstava, 
pružanje pomoći libanonskoj vojsci u razmještanju na jugu Libanona te pomoć 
humanitarnim organizacijama u sigurnom povratku raseljenih osoba. Rezolucijom 2172 
Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 26. kolovoza 2014. mandat operacije je 
produljen do 31. kolovoza 2015. Od 2007. godine Republika Hrvatska sudjeluje u 
operaciji s jednim pripadnikom Oružanih snaga Republike Hrvatske. 

Iako je na temelju Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda iz 2013. godine u UNIFIL 
moguće uputiti do pet pripadnika Oružanih snaga u okviru jedne rotacije, u operaciju se 
po rotaciji upućuje jedan pripadnik Oružanih snaga i to na dužnost časnika za vezu u 
Zapovjedništvu operacije2. 

Sigurnosno stanje unutar područja odgovornosti operacije UNIFIL bilo je mirno, 
iako nestabilno s obzirom na unutarnje tenzije etničko-religijskih zajednica, ali i s 
obzirom na oružani sukob u susjednoj Siriji kao i trajnih napetosti Palestinskoj 
samoupravi. Sigurnosni rizici većinom su se odnosili na opasnosti od terorističkih 
napada. 

                                                            

2 Primopredaja dužnosti provedena je u listopadu 2014.  
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2.3. UNMIL – Operacija potpore miru Ujedinjenih naroda u Liberiji (United 
Nations Mission in Liberia)  

Operacija potpore miru UNMIL uspostavljena je Rezolucijom 1509 Vijeća 
sigurnosti Ujedinjenih naroda 2003. godine radi potpore implementaciji sporazuma o 
primirju između liberijske vlade i stranaka „Lurd“ (Liberians United for Reconciliation and 
Democracy) i „Model“ (Movement for Democracy in Liberia), provođenja istrage o 
njegovim povredama, zaštite osoblja i objekata Ujedinjenih naroda, potpore 
humanitarnim aktivnostima i zaštite ljudskih prava kao i pružanju pomoći u procesu 
reforme sigurnosnog sustava Liberije, uključujući obuku policijskih snaga i ustrojavanje 
novih, restrukturiranih vojnih snaga. Rezolucijom 2176 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih 
naroda od 15. rujna 2014. mandat operacije je produljen do 31. prosinca 2014. 
Republika Hrvatska u mirovnoj operaciji UNMIL sudjelovala je od listopada 2003. do 
rujna 2014.  

Na temelju odluka Hrvatskoga sabora iz 2011. i 2013. godine, pripadnici 
Oružanih snaga Republike Hrvatske popunjavali su dvije stožerne časničke pozicije 
zamjenika načelnika Združenoga operativnog središta i zamjenika načelnika Odjela za 
vojnu obuku.  

Slijedom zaključka Povjerenstva za međunarodne misije i operacije od 28. 
siječnja 2014. Odjelu za mirovne operacije Ujedinjenih naroda najavljen je prestanak 
sudjelovanja u navedenoj operaciji završetkom redovite rotacije. Međutim, zbog pojave i 
eskalacije smrtonosne zarazne bolesti uzrokovane virusom ebole, na temelju Odluke 
Predsjednika Republike Hrvatske o povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske koji sudjeluju u operaciji potpore miru Ujedinjenih naroda UNMIL u Liberiji od 1. 
rujna 2014., dva pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske povučena su iz 
operacije potpore miru Ujedinjenih naroda UNMIL u Liberiji. 

Sigurnosno stanje u području odgovornosti operacije potpore miru bilo je mirno, 
ali nestabilno. Sigurnosni rizici odnosili su se na brojne naoružane paravojne skupine, 
visoku stopu kriminaliteta, ometanje procesa razoružanja, demobilizacije, reintegracije i 
povratka raseljenih osoba te na opasnost od zaraznih bolesti, prije svega na 
eksponencijalni rast broja slučajeva zarazom ebolom.  

2.4. UNMOGIP – Vojno promatračka skupina Ujedinjenih naroda u Indiji i 
Pakistanu (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) 

Operacija potpore miru UNMOGIP u Indiji i Pakistanu uspostavljena je 
Rezolucijom 47 (1948) godine i Rezolucijom 91 (1951) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih 
naroda s mandatom osiguranja prekida vatre između indijskih i pakistanskih snaga 
sigurnosti u Kašmiru te povlačenje svih naoružanih snaga na njihovo područje.  
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Republika Hrvatska u operaciji potpore miru UNMOGIP sudjeluje od kolovoza 
2002. godine. 

Odlukama o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike u mirovnim 
misijama odnosno operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda iz 2011. i 2013. godine 
predviđeno je sudjelovanje do deset pripadnika Oružanih snaga Republike, temeljem 
čega je u ovoj operaciji potpore miru do kolovoza 2014. sudjelovalo po devet pripadnika 
Oružanih snaga Republike na mjestima vojnih promatrača.  

Zadaće pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru 
UNMOGIP obuhvaćaju, uz ostalo, provedbu ophodnji u područjima postaja, zadaće na 
promatračkim postajama, obilazak pakistanskih vojnih postrojbi i utvrđivanje 
trenutačnog stanja uzduž linije razdvajanja. Tijekom izvještajnoga razdoblja, hrvatski 
vojni promatrači obnašali su i stožerne dužnosti i pozicije u zapovjedništvu operacije 
kao što su personalni časnik, operativni časnik i časnik za političke, odnosno vojne 
informacije.  

S obzirom na to kako je Indija, kao jedan od domaćina UNMOGIP-a, uvjetovala 
da zapovjednik snaga UNMOGIP-a bude iz zemlje koja nema vojne promatrače, Ured 
za mirovne operacije Ujedinjenih naroda je, na temelju toga zahtjeva, odabrao novog 
zapovjednika snaga iz Gane.  

Kako zapovjednik snaga ima pravo na vojnog pobočnika iz svoje zemlje, iz Ureda 
za mirovne operacije Ujedinjenih naroda zatraženo je da Republika Hrvatska, koja daje 
najviše vojnih promatrača u operaciji potpore miru, smanji njihov broj za jednog vojnog 
promatrača, kako bi se u operaciju mogao rasporediti pobočnik iz Gane. Slijedom 
navedenoga, broj pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji sudjeluju u 
operaciji potpore miru UNMOGIP smanjen je na osam vojnih promatrača.    

Sigurnosna situacija u području operacije potpore miru tijekom izvještajnog 
razdoblja bila je nestabilna. U indijskom dijelu Kašmira odnosno na području indijske 
savezne države Džamu i Kašmir zabilježeni su upadi militanata iz Pakistana te sukobi 
policije i lokalnog stanovništva. Zbog narušene sigurnosne situacije u Pakistanu svim 
pripadnicima operacije bio je preporučen krajnji oprez, ograničeno kretanje i 
izbjegavanje mjesta koji mogu biti ciljevi terorističkog djelovanja, a bio je i ograničen 
izlazak iz promatračkih postaja tijekom vjerskih blagdana. Razina prijetnji prosuđuje se 
kao srednja odnosno UNMOGIP se vodi kao operacija umjerene rizičnosti. 
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2.5. MINURSO – Operacija potpore miru Ujedinjenih naroda za provedbu 
referenduma u Zapadnoj Sahari (United Nations Mission for the Referendum in 
Western Sahara) 

Operacija potpore miru Ujedinjenih naroda MINURSO uspostavljena je 
Rezolucijom 690 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1991. godine, nakon što je 1988. 
godine postignut dogovor između Maroka i Fronte Polisario3 koji predviđa prijelazno 
razdoblje za pripremu referenduma u kojemu će stanovništvo Zapadne Sahare moći 
birati između neovisnosti i integracije s Marokom. Primirje između Maroka i Polisaria je 
na snazi od 1991. godine, a nadziru ga snage operacije MINURSO. Mandat MINURSO-
a u skladu sa sporazumom obuhvaća nadziranje prekida vatre, evidentiranje smanjenja 
marokanskih postrojbi u području, motrenje ograničavanja postrojbi Maroka i Fronte 
Polisario na dodijeljena područja, identificiranje i registraciju kvalificiranih glasača, 
organiziranje i osiguranje slobodnog i pravednog referenduma te objavu rezultata i 
reduciranje ugroza od neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava. Kako 
organizacija referenduma iz političkih razloga nije bila moguća, mandat operacije je 
dopunjen promatranjem prekida vatre i provedbom mjera za jačanje povjerenja. 
Rezolucijom 2152 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 29. travnja 2014. mandat 
operacije potpore miru produljen je do 30. travnja 2015.  

Odlukama o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike u mirovnim 
misijama odnosno operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda iz 2011. i 2013. godine 
u ovu operaciju je moguće uputiti do osam pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske u jednoj rotaciji. Od sedam pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
svojstvu vojnih promatrača s koliko ih trenutačno Republika Hrvatska sudjeluje u 
MINURSO-u, 30. rujna 2014. u operaciji su se nalazila tri pripadnika Oružanih snaga 
Republike Hrvatske sa zadaćama ophodnji u području odgovornosti, zapovjedništava 
marokanske vojske i Fronte Polisario te izvješćivanja Zapovjedništva operacije.  

Sigurnosna situacija u području odgovornosti operacije bila je mirna i stabilna te 
nisu zabilježena kršenja potpisanih sporazuma. Međutim, zbog destabilizacije situacije 
u okružju (porast kriminala u Mauritaniji, okupacija dijela teritorija Malija od strane 
islamističkih pobunjeničkih skupina) iz sigurnosnih razloga je na određenim 
promatračkim postajama na snazi zabrana provedbe noćnih ophodnji kao i zabrana svih 
ophodnji u graničnom području s Mauritanijom.  

                                                            

3 Fronta Polisario – pobunjenički pokret naroda Saharavi koji nastoji okončati marokansku okupaciju bivše 
španjolske kolonije, teritorija Zapadne Sahare u sjeverozapadnoj Africi. Nakon španjolskog povlačenja i 
podjele Zapadne Sahare između Maroka i Mauritanije 1976. Fronta Polisario je smještena u Alžir koji je 
organizaciji pružio bazu i vojnu pomoć. Nakon što je Mauritanija sklopila mir s Polisariom, Maroko je 
zauzeo dijelove teritorija koje je zaposjedala Mauritanija. Polisario je prihvatio mirovni plan UN-a za 
Zapadnu Saharu koji predviđa referendum Zapadne Sahare o samoodređenju. 
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2.6. UNFICYP – Mirovne snage Ujedinjenih naroda na Cipru (UN 
Peacekeeping Force in Cyprus) 

Operacija UNFICYP uspostavljena je 1964. godine Rezolucijom 186 Vijeća 
sigurnosti Ujedinjenih naroda s inicijalnom svrhom preveniranja daljnjih sukoba između 
grčke i turske zajednice na Cipru i normalizacije odnosa.  

Nakon državnog udara 1974. godine, mandat operacije UNFICYP-a bio je 
proširen na nadzor primirja i crte razgraničenja, pružanje humanitarne pomoći te 
održavanje zone razdvajanja između turskih snaga sigurnosti na sjeveru i grčkih snaga 
sigurnosti na jugu. Mandat operacije produljuje se svakih šest mjeseci od njezine 
uspostave do danas.  

Rezolucijom 2168 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 30. srpnja 2014. 
mandat operacije produljen je do 31. siječnja 2015. Republika Hrvatska je u operaciji 
UNFICYP-u sudjelovala od 2004. do 2014. godine u sklopu mađarsko-slovačkog 
kontingenta. 

Odlukom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike u mirovnim 
misijama Ujedinjenih naroda iz 2011. godine u operaciji potpore miru moglo je 
sudjelovati do četiri pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske te su tijekom 2013. 
godine u dvije rotacije bila raspoređena četiri pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske u svojstvu vojnih promatrača. Potkraj 2013. godine smanjen je njihov broj te 
su bila raspoređena samo dva pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. 
Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru izvršavali su 
zadaće vojnog promatrača i časnika za vezu sa sukobljenim stranama, što je uključivalo 
i sudjelovanje u istragama većih incidenta te rješavanje nastalih problema 
posredovanjem i pregovaranjem.   

Na temelju Zaključka Povjerenstva za međunarodne misije i operacije od 28. 
siječnja 2014. predložen je prekid daljnjeg sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga 
Republike Hrvatske u UNFICYP-u temeljem čega je Ministarstvo obrane uputilo 
obavijest Odjelu za mirovne operacije Ujedinjenih naroda o svojoj namjeri završetka 
sudjelovanja u operaciji na Cipru. Slijedom navedenoga 24. rujna 2014. završeno je 
sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji UNFICYP 
završetkom redovite rotacije. 

U izvještajnom razdoblju sigurnosna situacija u području razdvajanja sukobljenih 
strana bila je stabilna.  
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3. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA SUDJELOVANJE U 

OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA 
 

Financijska sredstva za sudjelovanje u operacijama potpore miru Ujedinjenih 
naroda bila su osigurana u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2013. godinu, a 
ukupni rashodi za 2013. godinu iznosili su 14.207.763 kune.  

Financijska sredstva za sudjelovanje u operacijama potpore miru Ujedinjenih 
naroda u 2014. godini osigurana su u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2014. 
godinu i iznose 3.460.000 kuna. Ukupni rashodi od 1. siječnja do 30. rujna 2014. iznosili 
su 1.981.677 kuna. 

 

4.     ZAKLJUČAK 

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su profesionalnim pristupom 
zadaćama potvrdili visoki ugled Oružanih snaga Republike Hrvatske te su dostojno 
predstavljali Oružane snage i Republiku Hrvatsku.  

Kroz rad u multinacionalnom okruženju, dali su kvalitetan doprinos u provedbi 
mandata operacija potpore miru Ujedinjenih naroda, a istovremeno i stekli nova iskustva 
i znanja.  

U skladu s time, neovisno o trendu smanjenja sudjelovanja u operacijama 
potpore miru Ujedinjenih naroda (izlazak iz operacija UNDOF, UNFICYP i UNMIL), 
Republika Hrvatska će zadržati pozicije u pojedinim operacijama potpore miru (UNIFIL, 
MINURSO, UNMOGIP) i u 2015. godini kako bi potvrdila poziciju odgovorne članice 
međunarodne zajednice spremne djelovati u cilju postizanja globalne sigurnosti.   
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