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PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA 
ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI 
POTPORE MIRU „RESOLUTE SUPPORT“ U AFGANISTANU 

 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Na temelju članka 7. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 

85/2010 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) pokreće 
se postupak za donošenje Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu (u daljnjem tekstu 
Odluka). 

 

II. OCJENA DOSADAŠNJEG STANJA 
Provedba NATO misije „RESOLUTE SUPPORT“ započinje 1. siječnja 2015. kao 

odraz odlučnosti NATO-a da nastavi angažman u Afganistanu u izmijenjenom obliku i 
ulozi, a nakon završetka operacije potpore miru u Afganistanu International Security 
Assitance Force (u daljnjem tekstu ISAF) 31. prosinca 2014. 

Operacija ISAF je međunarodna operacija pod vodstvom NATO-a, pokrenuta 
2001. godine kao dio sveobuhvatnih napora međunarodne zajednice za stabilizaciju 
Afganistana. Operacija ISAF 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. Operacija je odobrena 
Rezolucijom 1386 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda iz 2001. godine. Zadaće 
operacije ISAF uključuju pomoć vladi Afganistana u osiguranju i održavanju sigurnosnog 
okružja, razvoju nacionalnih sigurnosnih struktura potporom u obuci i izobrazbi 
sigurnosnih snaga Afganistana, obnovi zemlje i uspostavi demokratskih struktura te 
proširenju utjecaja središnje vlasti na područje cijelog Afganistana. Operacija ISAF 
tijekom cjelokupnoga dosadašnjeg razdoblja provedbe bila je ključni operacijski prioritet 
NATO-a. 

NATO je preuzeo zapovijedanje i koordinaciju ISAF-a 11. kolovoza 2003., kao 
prve takve operacije izvan svojeg tradicionalnog euroatlantskog područja. U operaciji 
trenutačno participira 45 zemalja (28 NATO članica i 17 partnerskih država) s 34 512 
pripadnika1.   

Trenutačno se u području operacije ISAF nalazi 24. hrvatski kontingent 
(HRVCON) s ukupno 96 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (83 
razmješteno u području odgovornosti Regionalnog zapovjedništva Sjever u Mazar-e 
Sharifu te 13 na području odgovornosti RZ Capital u Kabulu).  

U sklopu 24. hrvatskoga kontingenta angažirana su i dva pripadnika Ministarstva 
unutarnjih poslova i 13 pripadnika Vojske Crne Gore.  

 
                                                 
1 ISAF: Key Facts and Figures od 6. listopada 2014. 
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Od 1. siječnja 2015. pa do ožujka 2015., kada je planirana rotacija, 24. hrvatski 
kontingent (HRVCON) službeno postaje 1. hrvatski kontingent misije „RESOLUTE 
SUPPORT“. 

U skladu s Konceptom operacije (CONOPS/Concept of Operations) i Planom 
operacije (OPLAN) ISAF koja završava 31. prosinca 2014., operacija je planirana u pet 
glavnih faza i to: faza 1. Procjena stanja i priprema, faza 2. Geografsko širenje na cijelu 
državu, faza 3. Stabilizacija, faza 4. Tranzicija i faza 5. Povlačenje iz Afganistana.  

Tijekom NATO-a summita u Chicagu u svibnju 2012. godine, potvrđena je 
saveznička strategija usklađena na summitu u Lisabonu u studenome 2010. godine o 
okončanju operacije potpore miru ISAF do potkraj 2014. godine.  

Istodobno su saveznici iskazali svoju predanost sigurnosti i stabilnosti 
Afganistana i nakon 2014. godine te završetka procesa Tranzicije. U tom kontekstu 
donesen je NATO-ov Strateški plan za Afganistan (NSPA), kao sveobuhvatna političko-
vojna vizija uloge NATO-a u Afganistanu, radi ispunjenja ciljeva operacije ISAF do 
potkraj 2014. i redefiniranje uloga NATO-a u drastično manjem opsegu.  

Operacionalizacija ove vizije započela je usvajanjem Inicirajuće direktive 
Sjevernoatlantskog vijeća potkraj 2012. godine, a u lipnju 2013. godine usvojen je 
koncept buduće NATO misije potpore miru u Afganistanu (CONOPS) pod nazivom 
Resolute Support Mission (u daljnjem tekstu RSM).  

Operativni plan misije (OPLAN RSM 10312) odobrio je 16. lipnja 2014. Vojni 
odbor NATO-a, 24. lipnja 2014. Sjevernoatlantsko vijeće, a 25. lipnja 2014. podržali su i 
ministri vanjskih poslova država članica NATO-a na sastanku održanom u Bruxellesu.  

Na posljednjem NATO summitu u Walesu održanom u rujnu 2014. godine NATO 
je istaknuo svoju privrženost nastavku razvoja afganistanskih državnih institucija, 
posebno afganistanskih snaga sigurnosti. U tom kontekstu, usklađen je i nastavak 
potpore financijskoj održivosti afganistanskih snaga sigurnosti.  

Prema odobrenom Operativnom planu u misiji „RESOLUTE SUPPORT“ 
sudjelovat će oko 12 500 pripadnika međunarodnih snaga (NATO i partnerske države) s 
bitno izmijenjenom zadaćom u odnosu na operaciju ISAF. RSM neće biti borbena misija, 
nego će NATO s partnerima provoditi obuku, savjetovanje i asistiranje afganistanskih 
nacionalnih snaga sigurnosti. Provedba misije „RESOLUTE SUPPORT“ započinje 1. 
siječnja 2015. 

U predstojećem razdoblju, do završetka operacije ISAF 31. prosinca 2014., 
operacija ISAF nastavlja svoj koncept Security Force Assistance (SFA) kroz koji je 
naglasak misije na savjetodavnoj ulozi (obuka, savjetovanje, opremanje). Navedeno 
podrazumijeva daljnje smanjenje borbenih snaga ISAF-a, zadržavanje udjela 
savjetničkih timova te daljnje povećanje zaštite objekata, institucija i snaga od 
afganistanskih snaga sigurnosti. SFA koncept ne znači potpuni završetak borbenih 
operacija za snage NATO-a, nego će dinamika prijelaza ovisiti o specifičnim okolnostima 
u svakoj pokrajini. Takvim pristupom NATO nastoji osigurati daljnju adekvatnu potporu 
afganistanskim snagama sigurnosti, kako bi se one osposobile za samostalnu provedbu 
složenih operacija. 
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 NATO snage u prvom redu zadržavaju ulogu obučavanja i savjetovanja te po 
potrebi potpore borbenim operacijama. Ovako postavljena konceptualizacija 
podrazumijeva reduciranje najvećeg dijela snaga ISAF-a, prije svega onih snaga koje 
nisu izravno uključene u savjetodavne i obučne zadaće. 

Posljednja tri mjeseca trajanja operacije ISAF predstavljaju kritično razdoblje, 
tijekom kojeg će se intenzivirati predaja pune odgovornosti za stanje sigurnosti na ANSF 
(Afghan National Security Forces – Afganistanske nacionalne snage sigurnosti). 

Zapovjednik ISAF-a odredio je zadnja tri mjeseca 2014. godine za prilagodbu  
ISAF-a (struktura snaga, zadaće) novoj misiji „RESOLUTE SUPPORT“. Hrvatski 
kontingent u ISAF-u na području odgovornosti Regionalnog zapovjedništva Sjever od 1. 
srpnja 2014. prilagodio je strukturu potrebama budućeg sudjelovanja u RSM, što je 
usklađeno i sa Saveznom Republikom Njemačkom kao vodećom nacijom toga 
zapovjedništva. 

ANSF nastavlja s poboljšavanjem svojih operativnih sposobnosti, a brojčano su 
dostigli 97% (340 632) ukupne ciljane veličine snage (352 000). Održivost i 
profesionalnost ANSF ostaju područja koja zahtijevaju dugoročnu pozornost i nakon 
završetka operacije ISAF. 

Sigurnosno i političko stanje u Afganistanu je u proteklom razdoblju bilo 
obilježeno potencijalnom političkom krizom prouzročenom osporavanjem rezultata 
predsjedničkih izbora jednog od kandidata koji su ušli u drugi izborni krug Abdullaha 
Abdullaha. Nakon dugotrajnih pregovora i ponovnog prebrojavanja glasova, 19. rujna 
2014. objavljena je konačna izborna pobjeda Ashrafa Ghanija. Ghani i Abdullah potpisali 
su 21. rujna 2014. sporazum o formiranju zajedničke vlasti tzv. Vlade nacionalnoga 
jedinstva. Na ovaj je način okončana politička kriza, koja je ugrožavala i mogućnost 
nastavka angažmana NATO-a u Afganistanu. Naime nužan preduvjet za takav 
nastavljeni angažman kroz novu misiju „RESOLUTE SUPPORT“ bilo je prethodno 
potpisivanje Bilateralnoga sigurnosnog sporazuma (Bilateral Security Agreement – BSA) 
između Afganistana i Sjedinjenih Američkih Država te Sporazuma između Organizacije 
Sjevernoatlantskog ugovora i Islamske Republike Afganistan o statusu NATO snaga i 
NATO osoblja koje provodi usklađene NATO vođene aktivnosti u Afganistanu 
(Agreement between the North Atlantic Treaty Organization and the Islamic Republic of 
Afghanistan on the status of NATO forces and NATO personnel conducting mutually 
agreed NATO-led activities in Afghanistan – u daljnjem tekstu SOFA). Potpisivanje ovih 
sporazuma nije bilo moguće prije okončanja spora zbog predsjedničkih izbora i 
formiranja vlasti. U Kabulu je 30. rujna 2014. potpisan Bilateralni sigurnosni sporazum 
(BSA) sa Sjedinjenim Američkim Državama, a odmah zatim i SOFA s Afganistanom. 
Time je dobiven političko-pravni okvir koji će omogućiti nastavak angažmana NATO-a u 
Afganistanu i početak nove misije RSM s 1. siječnja 2015.  

Uvažavajući dosadašnji napredak na području sigurnosti i izmijenjenu ulogu 
snaga NATO-a u Afganistanu, kojoj će u 2015. godine biti prilagođena i njihova buduća 
ukupna veličina te struktura, Oružane snage Republike Hrvatske će u „RESOLUTE 
SUPPORT“ sudjelovati u 2015. godini s do 120 pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske od čega glavninom snaga u sastavu Sjevernog zapovjedništva za obuku, 
savjetovanje i potporu (Train Advise and Assist Command North – TAAC-N) na području 
grada Mazar-e Sharif. 
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Osim navedenoga, snage hrvatskoga kontingenta u misiji potpore miru 
RESOLUTE SUPPORT bit će raspoređene i u sastavu Zapovjedništva misije 
„RESOLUTE SUPPORT“ (HQ RSM) te Obučnom središtu specijalne policije na području 
grada Kabula.  

 
III. RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA ODLUKE 

 
Sudjelovanje u operacijama potpore miru najkonkretniji je doprinos jačanju 

stabilnosti i sigurnosti u svijetu. U tom kontekstu je sudjelovanje u operaciji ISAF bilo od 
iznimne važnosti, jer se sudjelovanjem u ovoj zahtjevnoj savezničkoj operaciji Republika 
Hrvatska profilirala i potvrdila kao odgovorna članica NATO-a i međunarodne zajednice 
koja je spremna preuzeti svoj dio odgovornosti u izgradnji održive sigurnosti i stabilnosti 
u Afganistanu, ponajprije kroz potporu razvoju afganistanskih nacionalnih sigurnosnih 
struktura i institucija koje su osnovni preduvjet za uspješno funkcioniranje, održavanje i 
širenje utjecaja središnje vlasti na područje Afganistana. Angažman Republike Hrvatske 
u okviru operacije ISAF predstavljao je jedan od najsnažnijih doprinosa globalnoj borbi 
protiv međunarodnog terorizma.  

Sudjelovanjem u misiji „RESOLUTE SUPPORT“ Republika Hrvatska će dati svoj 
doprinos očuvanju dosadašnjih postignuća operacije ISAF na stabilizaciji i izgradnji 
sigurnosti u Afganistanu te omogućiti daljnji prijenos odgovornosti za sigurnost 
Afganistana na ANSF, u skladu s iskazanom predanošću NATO-a tim ciljevima.  

Sudjelovanje u RSM komplementarno je i s ambicijom Republike Hrvatske u 
izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i odgovornosti. 
Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru i 
novoj misiji u Afganistanu bitno pridonosi daljnjoj izgradnji političkoga i vojnoga 
kredibiliteta Republike Hrvatske unutar NATO saveza. Članstvom u NATO-u, Republika 
Hrvatska snažno pridonosi nacionalnoj sigurnosti, sigurnosti svojih saveznika te općem 
položaju u međunarodnoj zajednici. Članstvom u NATO-u Republika Hrvatska ostvaruje 
strateški interes, prepoznajući Savez kao najčvršće jamstvo sigurnosti i najbolji okvir za 
angažman u očuvanju i promicanju regionalne, europske i međunarodne sigurnosti te 
transatlantskog savezništva i partnerstva, čije vrijednosti i interese u potpunosti dijeli. 

Sudjelovanje u RSM izravno i snažno podupire transformacijske procese 
Oružanih snaga Republike Hrvatske. Republika Hrvatska provodi kontinuirane reforme 
obrambenog sustava kako bi Oružane snage učinila interoperabilnim snagama država 
članica NATO-a. Suradnjom s ostalim članicama NATO-a u RSM, Oružane snage 
Republike Hrvatske stjecat će važna iskustva iz područja planiranja i provedbe 
zajedničkih operacija multinacionalnih snaga. Dosadašnjim sudjelovanjem u operaciji 
potpore miru ISAF u Afganistanu od 2003. godine Oružane snage Republike Hrvatske 
pokazale su visoku profesionalnost te značajno pridonijele ulasku Republike Hrvatske u 
NATO savez te razvoju i održavanju obrambenih sposobnosti Republike Hrvatske. 

Republika Hrvatska potpisnica je Otawske konvencije i Konvencije o kemijskom 
naoružanju (Chemical Weapons Convention – CWC), pa u skladu s tim pripadnici i 
postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske imaju ograničenje u korištenju 
protupješačkih mina i kemijskih sredstava. 
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Trenutačno se u području operacije ISAF nalazi 24. hrvatski kontingent 
(HRVCON) s ukupno 96 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (83 
razmješteno u području odgovornosti Regionalnog zapovjedništva Sjever u Mazar-e 
Sharifu te 13 na području odgovornosti RZ Capital u Kabulu). U sklopu 24. hrvatskog 
kontingenta angažirana su i dva pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova i 13 
pripadnika Vojske Crne Gore.  

Radi tranzicije s operacije ISAF na novu misiju „RESOLUTE SUPPORT“, hrvatski 
kontingent je svoju strukturu snaga i zadaće 1. srpnja 2014. prilagodio zahtjevima 
sudjelovanja u misiji „RESOLUTE SUPPORT“. Brojčano smanjenje snaga (s 157 na 96) 
u skladu s novim zadaćama provedeno je prilikom rotacije hrvatskoga kontingenta u 
rujnu 2014. godine. U skladu s preuzetim zadaćama i ciljem misije, hrvatski kontingent 
svoje aktivnosti težišno usmjerava na obuku i razvoj sposobnosti afganistanskih snaga 
sigurnosti. Ovime se značajno podupire razvoj samoodrživosti ANSF i njihovo 
osposobljavanje za samostalnu provedbu zadaća. U tom cilju Republika Hrvatska će u 
provedbi RSM biti angažirana u savjetničkim timovima ANSF i afganistanske policije 
(uključujući afganistanske vojne i policijske snage za posebne namjene), snagama za 
zaštitu savjetničkih timova i savezničkih instalacija te na zapovjedno-stožernim 
dužnostima. 

Republika Hrvatska će u skladu s ostvarenim napretkom, razvojem situacije na 
terenu te usporedno s jačanjem sposobnosti afganistanskih sigurnosnih snaga, 
razmatrati mogućnost smanjenja ukupnog brojčanog angažmana ponajprije u onim 
dijelovima koji nisu izravno uključeni u procese savjetovanja i obuke afganistanskih 
nacionalnih snaga sigurnosti. Pritom ostaje čvrsto predana savezničkim naporima u 
pružanju potpore Afganistanu te usvojenim načelima solidarnosti: „zajedno unutra, 
zajedno van“. U skladu s navedenim, sve promjene u brojnosti hrvatskog kontingenta u 
misiji „RESOLUTE SUPPORT“ će se pravodobno koordinirati s nadležnim NATO 
zapovjedništvima, kao i ključnim saveznicima. 

Temeljem provedene analize te u cilju nastavka doprinosa savezničkim naporima 
u Afganistanu predlaže se donošenje odluke kojom bi se odobrilo sudjelovanje do 120 
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u novoj misiji „RESOLUTE SUPPORT“ 
uz mogućnost rotacije u 2015. godini. 

Upućivanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u novu misiju 
„RESOLUTE SUPPORT“ osigurao bi se kontinuitet vidljivosti angažmana Republike 
Hrvatske u okviru napora NATO-a u Afganistanu u skladu sa zaključcima i iskazanom 
namjerom s NATO summita u Walesu te bi izravno pridonijelo implementaciji našeg 
udjela u izgradnji i stabilnosti Afganistana.  

 

IV. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke bit će osigurana u državnom 
proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu na razdjelu Ministarstva obrane u skladu 
s predviđenim projekcijama financijskoga plana Ministarstva obrane za 2015. godinu. 
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PRIJEDLOG  

 
Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (Narodne novine, broj  73/2013), 

na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Predsjednika 
Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici održanoj ___________ 2014. donio je 
 
 

O D L U K U 

O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA  
REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU 

 „RESOLUTE SUPPORT“ U AFGANISTANU  

I. 

 U misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu upućuje se u 2015. 
godini do 120 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije. 

II. 

 Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske koji u sastavu 24. hrvatskoga 
kontingenta sudjeluju u operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu 1. siječnja 2015. 
započinju sudjelovanje kao 1. hrvatski kontingent u misiji potpore miru „RESOLUTE 
SUPPORT“ u Afganistanu. 

III. 

 Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da, do 31. ožujka 2016., izvijesti Hrvatski 
sabor o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore 
miru iz točke I. ove Odluke. 

IV. 

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

 HRVATSKI SABOR  
   

  Predsjednik Hrvatskoga sabora  

              Josip Leko 
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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 misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u 
Afganistanu. 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, broj  73/2013) u 
članku 54. stavku 2. na istovjetan način uređuje ovo područje. U misiju  potpore miru 
„RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu upućuje se u 2015. godini do 120 pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.  

Točkom II.  određuje se da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske koji u 
sastavu 24. hrvatskoga kontingenta sudjeluju u operaciji potpore miru ISAF u 
Afganistanu 1. siječnja 2015. započinju sudjelovanje kao 1. hrvatski kontingent u misiji 
potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu. 
 
Točkom III.   obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da, do 31. ožujka 2016., izvijesti 
Hrvatski sabor o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji 
potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu. 

 
Točkom IV.   određuje se stupanje na snagu Odluke Hrvatskoga sabora. 
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