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PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE 
HRVATSKE U ZDRUŽENOJ HUMANITARNOJ OPERACIJI EUROPSKE UNIJE 
„TRITON" U SREDOZEMLJU 

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 Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj 
operaciji Europske unije „TRITON" u Sredozemlju (u daljnjem tekstu Odluka). 

II. OCJENA DOSADAŠNJEG STANJA 

Operaciju Europske unije „TRITON" pokrenuo je Frontex, europska agencija za kontrolu 
granica, radi čuvanja mediteranske pomorske granice Europske unije. 

Operacija je pokrenuta 1. studenoga 2014., a predstavlja svojevrsnu nadogradnju 
operacije „Mare Nostrum" koju je samostalno vodila Talijanska Republika. 

U operaciji Europske unije „TRITON" sudjeluju države članice Europske unije: 
Talijanska Republika (vodi operaciju), Republika Finska, Kraljevina Švedska, Savezna 
Republika Njemačka, Kraljevina Nizozemska, Francuska Republika, Kraljevina Španjolska, 
Irska, Portugal, Republika Austrija, Rumunjska, Republika Poljska, Litva, Republika Malta te 
države koje nisu članice Europske unije: Island, Švicarska i Kraljevina Norveška. 

Mjesečni proračun operacija Europske unije „TRITON" iznosi oko 2,9 milijuna eura. 
Predviđeno je da u operaciji Europske unije „TRITON" sudjeluju brodovi, zrakoplovi i 

helikopteri. Za brodove je važna dostatna održivost na moru i sposobnost djelovanja u radijusu od 
1500 nautičkih milja. 

Operacija Europske unije „TRITON" započela je s pet patrolnih brodova i tri zrakoplova, 
a područje operacije ograničava se na talijanske teritorijalne vode. 

Migranti koji budu spašeni na moru bit će prevezeni u talijanske luke, a talijanske vlasti 
će biti zadužene za njihovu registraciju i reguliranje zahtjeva za azil. Zaplijenjeni brodovi bit će 
uništeni. 

Primarni fokus operacije Europske unije „TRITON" je nadzor granice, ali će, kao i u svim 
drugim pomorskim operacijama Frontexa, spašavanje života biti apsolutni prioritet. 

Republika Hrvatska se u operaciju Europske unije „TRITON" uključuje slanjem broda 
Hrvatske ratne mornarice „Andrija Mohorovičić". Uz standardnu posadu na brod će se ukrcati i 
medicinski tim, čime bi brod bio spreman za prihvat od 250 do 300 izbjeglica. 



III. RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA ODLUKE 

Međunarodna organizacija za migracije priopćila je daje broj ilegalnih imigranata u 2014. 
godini koji su izgubili život u Mediteranu, tijekom prelaska s afričkog na europsko tlo, dosegnuo 
najvišu razinu od početka 21. stoljeća. 

U izvještaju IOM-a (International Organization for Migration) navodi se da se od ukupno 
40 000 imigranata koji su izgubili život od 2000. godine više od polovice njih utopilo u 
Mediteranu u pokušaju da se domognu Europe. 

IOM je naveo da su 3072 osobe izgubile život u devet mjeseci 2014. godine, što je više 
nego dvostruko u odnosu na godišnji prosjek od oko 1500 žrtava, a razlog je velik broj osoba 
koje bježe od ratova. 

Nakon velike havarije libijskog broda koji je prevozio imigrante pri čemu je poginulo oko 
1200 osoba, 23. travnja 2015. održan je izvanredni sastanak predsjednika država i vlada država 
članica Europske unije te je dogovoreno znatno povećanje sredstava za provedbu operacije 
„TRITON", što je rezultiralo i pojačanim odazivom država članica. 

Republika Hrvatska odluku o sudjelovanju u operaciji Europske unije „TRITON" donosi 
kao znak solidarnosti s Talijanskom Republikom, u svrhu pružanja potpore agenciji Frontex u 
zaštiti pomorske granice Europske unije te kao odgovor na migracijske pritiske na Europsku 
uniju. 

Jednako značajno, Republika Hrvatska sudjelovanjem u operaciji Europske unije 
„TRITON" želi dati doprinos ublažavanju izbjegličke humanitarne katastrofe na Sredozemlju. 
Zbog i dalje nepromijenjenoga nestabilnog stanja sigurnosti na Sjeveru Afrike, nije za očekivati 
znatnije promjene u izbjegličkim migracijama preko Sredozemlja te se kao kratkoročna pomoć u 
cilju smanjenja stradavanja izbjeglica u pomorskim nesrećama u operaciju „TRITON" upućuje 
brod Hrvatske ratne mornarice „Andrija Mohorovičić" s posadom. Uz pripadnike Oružanih snaga 
Republike Hrvatske iz ove Odluke na brodu Hrvatske ratne mornarice „Andrija Mohorovičić" bit 
će i šest policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koji se 
upućuju u operaciju Europske unije „TRITON" po proceduri u skladu s posebnim zakonom. 

IV. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE 
ODLUKE 

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu 
Republike Hrvatske. 

V. KONAČNI PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH 
SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U ZDRUŽENOJ HUMANITARNOJ OPERACIJI 
EUROPSKE UNIJE „TRITON" U SREDOZEMLJU 



NACRT 

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 je na sjednici održanoj 2015. donio 

ODLUKU 

O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U ZDRUŽENOJ 
HUMANITARNOJ OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „TRITON" U SREDOZEMLJU 

I. 

U združenu humanitarnu operaciju Europske unije „TRITON" u Sredozemlju upućuje se 
u kolovozu 2015. godine na rok do tri mjeseca do 50 pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske s brodom Hrvatske ratne mornarice „Andrija Mohorovičić". 

II. 

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do 31. prosinca 2015. izvijesti Hrvatski sabor o 
sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji iz točke I. 
ove Odluke. 

III. 

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

HRVATSKI SABOR 

Predsjednik Hrvatskoga sabora 
Josip Leko 

Klasa: 
Zagreb, 



OBRAZLOŽE NJ E 

Točkom I. određuje se da Hrvatski sabor donosi odluku da se u združenu humanitarnu 
operaciju Europske unije „TRITON" u Sredozemlju upućuje u kolovozu 2015. godine na rok do 
tri mjeseca do 50 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s brodom Hrvatske ratne 
mornarice „Andrija Mohorovičić". 

Točkom II. obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do 31. prosinca 2015. izvijesti 
Hrvatski sabor o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj 
operaciji Europske unije „TRITON" u Sredozemlju. 

Točkom III. određuje se da Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 
Narodnim novinama. 


