
 
 

   P r i j e d l o g 
 
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
 
 

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 
73/2013, 75/2015 i 27/2016) uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike 
Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ donijela  
 
  
 

O D L U K U 
 

o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država 
saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske  

radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2016. godini   
      
 

I.  
 

 Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske oružanim snagama država 

saveznica (država članica NATO-a i Partnerstva za mir) radi vježbi s Oružanim 

snagama Republike Hrvatske koje će se održati u Republici Hrvatskoj u 2016. godini, 

kako slijedi:  

- „DOLPHIN 16“ – u travnju 2016.  

- „IEL MILU 16/1“ – u travnju 2016.  

- „ŠTIT 16“ – u travnju 2016.  

- „SPREMNOST 16“ – u svibnju 2016.  

- „TIGAR 16“ – u srpnju 2016.  

- „MIR 16/2“ – u srpnju 2016.  

- „SAVA STAR 16“ – u kolovozu/rujnu 2016.  

- „IMMEDIATE RESPONSE 16“ – u rujnu 2016. 

- „UDAR 16“ – u rujnu/listopadu 2016.  

-  „PUMA 16“ – u listopadu 2016.  

- „CROATIAN LION 16/2“ – u listopadu 2016.  

- „SOUTHER 16/2“ – u listopadu/studenome 2016.  

- „RAMSTEIN ASPECT 16“ – u studenome 2016.  

 



 
 

II. 
 Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama 

Republike Hrvatske radi vježbi s oružanim snagama država saveznica (država 

članica NATO-a i Partnerstva za mir) koje će se održati u inozemstvu u 2016. godini, 

kako slijedi:  

- „EUROPEAN SPIRIT 16“ – u travnju 2016., u Saveznoj Republici Njemačkoj 

-„JOINT DERBY 16“ – u travnju 2016., u Saveznoj Republici Njemačkoj 

-„TRIDENT JAGUAR 16“ – u travnju/svibnju 2016., u Republici Turskoj 

- „MILEX 16“ – u svibnju 2016., u Helenskoj Republici 

- „ADRION 16“ – u svibnju 2016., u Helenskoj Republici 

- „STEADFAST INDICATOR 16“ – u svibnju/lipnju 2016., u Rumunjskoj 

     -„TRIDENT JOUST 16“ – u svibnju/lipnju 2016., u Republici Poljskoj 

- „BRILLIANT JUMP 16“ – u svibnju/lipnju 2016., u Republici Poljskoj 

- „EUROPEAN ENDEAVOUR 16“ – u svibnju/lipnju 2016., u Saveznoj    

   Republici Njemačkoj 

-„PHOENIX EXPRESS 16“ – u svibnju/lipnju 2016., Talijanska Republika,       

  Helenska Republika, Srednji Mediteran 

- „ADRIATIC STRIKE 16“ – u lipnju 2016., u Republici Sloveniji 

- „ADRION 16“ – u lipnju 2016., u Crnoj Gori 

- „STEADFAST FLOW 16“ – u lipnju 2016., u Republici Turskoj 

- „MOVCON MILU 16“ – u lipnju 2016., u Rumunjskoj 

- „SABER STRIKE 16“ – u lipnju 2016., u Republici Litvi 

- „ANAKONDA 16“ – u lipnju 2016., u Republici Poljskoj 

- „SHARP LYNX 16“ – u lipnju 2016., u Republici Poljskoj 

- „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 16“ – u srpnju 2016., u Republici   

   Estoniji 

- „IEL MILU 16/2“ – u kolovozu/rujnu 2016., u Rumunjskoj 

- „STEADFAST FOUNT 16“ – u rujnu 2016., u Republici Turskoj 

- „AMPLE STRIKE 16“ – u rujnu 2016., u Češkoj Republici 

- „SEESIM 16“ – u rujnu 2016., u Rumunjskoj 

- „VENERABLE GAUNTLET 16“ – u rujnu 2016., u Saveznoj Republici  

Njemačkoj 

- „IMMEDIATE RESPONSE 16“ – u rujnu 2016., u Republici Sloveniji 

- „SARMEDOCC SQUALO“ – u rujnu 2016., u Talijanskoj Republici 



 
 

- „SAREX“ – u rujnu 2016., u Talijanskoj Republici 

- „NOCO/DANEX 16“ – u rujnu 2016., u Kraljevini Danskoj 

- „BRAVE WARRIOR 16“ – u rujnu/listopadu 2016., u Mađarskoj 

- „SAFETY FUEL 16“ – u rujnu/listopadu 2016., u Mađarskoj 

- „APOCALYPSE KNIGHTS 16“ – u listopadu/studenome 2016., u 

Talijanskoj Republici 

- „TRIDENT JUNCTURE 16“ – u listopadu/studenome 2016., u Talijanskoj 

Republici 

- „CYBER COALITION 16“ – u studenome 2016., u Republici Estoniji 

- „EUROPEAN WIND 16“ – u studenome/prosincu 2016., u Talijanskoj 

Republici 

- „NOBLE LEDGER-L 16“ – u studenome/prosincu 2016., u Saveznoj 

Republici Njemačkoj. 

 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 
 
 
 
                       P R E D S J E D N I K    
 
 
               Tihomir Orešković   
 
        
 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
 
Zagreb,  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
 
 Točka I.  Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske oružanim 
snagama država saveznica (država članica NATO-a i Partnerstva za mir) radi vježbi 
s Oružanim snagama Republike Hrvatske koje će se održati u Republici Hrvatskoj u 
2016. godini. 
 

Vježba „DOLPHIN 16“ održava se u cilju uvježbavanja planiranja i provedbe 
protuminskih operacija i uvježbavanje protuminskih ronitelja Hrvatske ratne 
mornarice. 

 
Vježba „IEL MILU 16/1“ ima za cilj uvježbati stožerno osoblje zapovjedništva 

IEL MILU i inženjerijski vod u međunarodnom okruženju. 
   
 Vježba „ŠTIT 16“ je vježba završnog uvježbavanja tehnika, taktika i procedura 
gađanja ciljeva u zračnom prostoru. 

 
Vježba „SPREMNOST 16“ održava se radi ocjenjivanje spremnosti snaga 

hrvatskoga kontingenta deklariranih za NRF 17 i EU BG 17 i provedbe zajedničke 
obuke s partnerskim snagama iz Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u 
cilju jačanja partnerskih sposobnosti i interoperabilnosti. 

 
 Vježba „TIGAR 16“ održava se u cilju povećanja operativnih sposobnosti i 
interoperabilnosti sa savezničkim snagama Sjedinjenih Američkih Država. 
 

Vježba „MIR 16/2“ održava se radi završnog uvježbavanja i ocjenjivanja snaga 
koje se upućuju u misiju potpore miru „Resolute Support” u Afganistanu. 

 
Vježba „SAVA STAR 16“ je vježba usmjerena uvježbavanju pješačkog voda u 

multinacionalnom okruženju i pružanju potpore uvježbavanju pričuvnih pješačkih 
snaga Oružanih snaga Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. 

 
Vježba „IMMEDIATE RESPONSE 16“ je vježba usmjerena promicanju 

regionalne stabilnosti i suradnje, jačanju partnerskih sposobnosti, razvoju povjerenja 
unaprjeđenjem interoperabilnosti između država članica A5 inicijative. 
 

Vježba „UDAR 16“ je vježba za ocjenjivanje spremnosti borbene grupe 
mehaniziranog pješaštva i inženjerijske satnije za UN misije. 
  
 Vježba „PUMA 16“ je vježba čiji je cilj zajednička obuka s partnerskim 
snagama iz Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u cilju jačanja partnerskih 
sposobnosti i interoperabilnosti. 
 

Vježba „CROATIAN LION 16/2“ je vježba čiji je cilj provedba zajedničke obuke 
Oružanih snaga Republike Hrvatske i marinskog korpusa Oružanih snaga Ujedinjene 
Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u provedbi kopnenih operacija i pomorskog 
desanta te gađanje iz pješačkog i topničkog oružja. 

 
 Vježba „SOUTHER 16/2“ održava se za obučavanje snaga za pomorske 

operacije.  



 
 

 
Vježba „RAMSTEIN ASPECT 16“ je vježba za poboljšanje obučenosti i 

uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u miru, kriznim 
situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava protuzračne 
obrane.  
 
 
  Točka II.    Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim 
snagama Republike Hrvatske radi sudjelovanja u zajedničkim vježbama s oružanim 
snagama država saveznica (država članica NATO-a i Partnerstva za mir) koje će se 
održati u inozemstvu u 2016. godini. 

 
Vježba „EUROPEAN SPIRIT 16“ održava se za EU ocjenjivanje 

interoperabilnosti snaga EU BG 16/2. 
 
Vježba „JOINT DERBY 16“ namijenjena je uvježbavanju logističkih časnika u 

planiranju i provedbi logističkih procedura. 
 
Vježba „TRIDENT JAGUAR 16“ namijenjena je uvježbavanju u zadaćama 

unutar zapovjedne strukture 
 
Vježba „MILEX 16“ je usredotočena na vojne aspekte kriznog upravljanja na 

strategijskoj i operativnoj razini za EU vođenu operaciju upravljanja u kriznoj situaciji. 
 
Vježba „ADRION 16“ održava se za uvježbavanje NATO procedura i 

postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih 
mornaričkih operacija u odgovoru na krizu. 

 
Vježba „STEADFAST INDICATOR 16“ je vježba za povećanje 

interoperabilnosti, dostizanje zahtijevanih sposobnosti prema Cilju sposobnosti te 
povećanje sposobnosti u planiranju i provedbi NATO operacija. 

 
Vježba „TRIDENT JOUST 16“ je usredotočena na uvježbavanje planiranja i 

provedbe operacija po VJTF. 
 
Vježba „BRILLIANT JUMP 16“ je usredotočena na pružanje komunikacijske 

potpore provedbi vježbe. 
 
Vježba „EUROPEAN ENDEAVOUR 16“ održava se za postizanje pune 

operativne spremnosti zapovjedništva snaga i zapovjedništva borbene skupine 
(EUBG). 

 
Vježba „PHOENIX EXPRESS 16“ namijenjena je za uvježbavanje procedura i 

postupaka u operacijama nadzora mora i jačanja pomorske sigurnosti. Jačanje 
suradnje s mornaricama NATO-a i država Sjeverne Afrike u provedbi pomorskih 
operacija u Mediteranu. 

 
Vježba „ADRIATIC STRIKE 16“ održava se u cilju uvježbavanja tehnika, 

taktika i procedura bliske zračne potpore te osposobljavanja prednjih zračnih 
kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okruženju.  



 
 

  
Vježba „ADRION 16“ održava se radi uvježbavanja NATO procedura i 

postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih 
mornaričkih operacija odgovora na krize. 

 
 Vježba „STEADFAST FLOW 16“ namijenjena je za uvježbavanje stožernog 

prometnog osoblja i operatora logističkog sustava u simuliranom okružju. 
 
Vježba „MOVCON MILU 16“ je vježba za povećanje operativnih sposobnosti i 

uvježbavanje interoperabilnosti pružanja prometne potpore na području operacija. 
 
Vježba „SABER STRIKE 16“ održava se radi promicanja regionalne sigurnosti 

i stabilnosti i razvoj interoperabilnosti partnera. 
 
Vježba „ANAKONDA 16“ održava se radi unaprjeđenja interoperabilnosti 

postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske i uvježbavanje izmještanja snaga te 
provođenja operacija u združenom međunarodnom okružju. 

 
 Vježba „SHARP LYNX 16“ je vježba za integriranje NATO višenacionalne 

bojne vojne policije u koalicijske snage s naglaskom na planiranje i provedbu 
združenih operacija. 

 
Vježba „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 16“ je vježba za povećanje 

interoperabilnosti, dostizanje zahtijevanih sposobnosti te povećanje sposobnosti u 
planiranju i provedbi NATO operacija. 

 
Vježba „IEL MILU 16/2“ ima za cilj uvježbati stožerno osoblje zapovjedništva 

IEL MILU i zapovjednika inženjerijskog voda u međunarodnom okruženju. 
 
Vježba „STEADFAST FOUNT 16“ je vježba za uvježbavanje stožernog 

prometnog osoblja i operatora logističkog sustava u simuliranom okružju. 
 
Vježba „AMPLE STRIKE 16“ se održava radi osiguranja punog spektra 

operacija i integraciju zračnih i kopnenih snaga u cilju osiguranja povećanja 
učinkovitosti, standardizacije i interoperabilnosti. 

 
Vježba „SEESIM 16“ ima za cilj jačanje interoperabilnosti, koordinacije i 

suradnje pomoću razvijanja Simulacijske mreže jugoistočne Europe (Southeast 
Europe Simulation Network – SEESIM). 

 
Vježba „VENERABLE GAUNTLET 16“ provodi se radi zajedničke obuke 

deklariranih sastavnica za VJTF(L) 17. 
 
Vježba „IMMEDIATE RESPONSE 16“ je vježba usmjerena promicanju 

regionalne stabilnosti i suradnje, jačanju partnerskih sposobnosti, razvoju povjerenja 
unaprjeđenjem interoperabilnosti između država članica A5 inicijative. 

 
Vježba „SARMEDOCC SQUALO“ održava se radi uvježbavanja 

zapovjedništava i snaga obalnih straža u planiranju i vođenju operacija na moru, 
operacija pomorskog presretanja i operacija potrage i spašavanja na moru.  



 
 

 
Vježba „SAREX“ je vježba obalnih straža Republike Hrvatske i Talijanske 

Republike, održava se radi uvježbavanja zapovjedništava i snaga obalnih straža u 
planiranju i provođenju operacija na moru, operacije pomorskog presretanja i potrage 
i spašavanja na moru.  

 
Vježba „NOCO/DANEX 16“ ima za cilj uvježbavanje protuminskih ronioca 

Hrvatske ratne mornarice po NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama. 
 
Vježba „BRAVE WARRIOR 16“ je vježba za promicanje regionalne stabilnosti i 

suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoj povjerenja kroz unapređenje 
interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih država.  

 
Vježba „SAFETY FUEL 16“ se provodi radi uvježbavanja skladištenja i 

opskrbe gorivom u terenskim uvjetima. 
 
Vježba „APOCALYPSE KNIGHTS 16“ je vježba za obuku stožernog osoblja 

EU BG 17-1. 
 
Vježba „TRIDENT JUNCTURE 16“ je vježba za završno ocjenjivanje 

zapovjedništava NATO snaga brzog odgovora. 
 
Vježba „CYBER COALITION 16“ je vježba za provjeru dostignute razine 

sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske u području planiranja i organizacije 
obrane od cyber napada i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u 
području obrane od cyber napada. 

 
Vježba „EUROPEAN WIND 16“ je vježba za EU ocjenjivanje snaga za EU BG 

17-1. 
 
Vježba „NOBLE LEDGER-L 16“ je vježba za NATO ocjenjivanje spremnosti 

kopnene komponente VJTF(L) 17. 
 

 
 Točka III.  Određuje se stupanje na snagu ove Odluke. 
 


	O D L U K U

