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PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH 
SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU “EU 
NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA” 
 
 

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 pripadnika Oružanih 
snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - 
ATALANTA" (u daljnjem tekstu: Odluka). 
 

II.  OCJENA DOSADAŠNJEG STANJA 
EU NAVFOR Somalija ATALANTA (u daljnjem tekstu operacija ATALANTA) je 

operacija potpore miru koju Europska unija  provodi od prosinca 2008. u cilju borbe 
protiv piratstva.  

Osnovni ciljevi operacije ATALANTA su zaštita plovila koja prevoze 
humanitarnu pomoć za Somaliju u sklopu Svjetskog programa za hranu (World Food 
Programme - WFP) i brodova koji pružaju logističku potporu snagama Afričke unije 
koje se nalaze u području grada Mogadishua u sklopu misije Afričke unije u Somaliji 
(AMISOM), zaštita plovila koja prolaze područjem operacije, odvraćanje, zaštita i 
suzbijanje kriminalnih radnji piratstva i oružane pljačke s područja Somalije te 
sudjelovanje u nadzoru ribarskih aktivnosti ispred obala Somalije.   

Operacija ATALANTA pokriva veliko područje koje obuhvaća južno Crveno 
more, Adenski zaljev te velike dijelove Indijskog oceana, uključujući i Sejšele. 
Područje operacije uključuje i somalijsku obalu te njezine teritorijalne i unutarnje 
vode. Riječ je o području od oko 3,7 milijuna četvornih kilometara.  

Ratni brodovi provode ophodnje u Međunarodnom tranzitnom koridoru 
(Internationally Recognised Transit Corridor – IRCT) u Adenskom zaljevu i u 
Indijskom oceanu. Operativno zapovjedništvo operacije ATALANTA u Northwoodu, 
Velika Britanija nadležno je za operativno upravljanje operacijom, dok se 
zapovjedništvo snaga u području operacije nalazi na zapovjednom brodu koji se 
angažira na rotacijskoj osnovi.  

Temeljem ostvarenih rezultata, kao i činjenice da od 2013. godine nije bilo 
uspješnog piratskog napada i zauzimanja broda, operacija ATALANTA ocjenjena je 
uspješnom. Iako se povremeni napadi još uvijek događaju, isti nisu imali uspjeha. 
Broj talaca koji se procjenjuje na 26 i kao takav navodi na službenoj web stranici 
operacije odnosi se na napade izvedene prije 2013. godine. 

Iako operacija ATALANTA bilježi značajne uspjehe, važno je osigurati njezino 
daljnje redovno provođenje kako bi se onemogućila ponovna pojava piratstva. 

U prosincu 2011. odobren je koncept autonomnih zaštitarskih timova za 
obranu brodova (AVPD), koji čini posebnu sastavnicu operacije. AVPD timovi su 
zaštitarski timovi, sastavljeni u prosjeku od 12 do 20 osoba, koji se nalaze na WFP 
brodovima te se tijekom vremena, dokazao kao uspješan mehanizam za odvraćanje 
piratskih napada prema brodovima WFP-a i AMISOM-a.  
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III.  RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA ODLUKE 
Sudjelovanje u operacijama potpore miru najkonkretniji je doprinos jačanju 

stabilnosti i sigurnosti u svijetu. Nastavak sudjelovanja u operaciji ATALANTA u 
skladu je s namjerom Republike Hrvatske da doprinose razvoju operativnih 
sposobnosti i djelovanja Europske unije u zajedničkim operacijama razoružanja, 
humanitarnim zadaćama i zadaćama spašavanja, zadaćama vojnog savjetovanja i 
pomoći, prevenciji sukoba i mirovnim zadaćama, zadaćama borbenih snaga u 
upravljanju krizama, uključujući stvaranje mira i upravljanje postkonfliktnim 
situacijama. 

Sudjelovanjem u operaciji ATALANTA Republika Hrvatska doprinosi 
sposobnostima Europske unije za upravljanje krizama, posebno u borbi protiv 
piratstva, no ujedno Republika Hrvatska potvrđuje i svoju vlastitu pomorsku tradiciju i 
identitet te interes koji ima u očuvanju plovnosti i sigurnosti trgovačkih putova kao 
pomorska država. 

Imajući u vidu da u operaciji sudjeluju brodovi država članica Europske unije i 
NATO-a, sudjelovanje pripadnika Hrvatske ratne mornarice korisno je i s aspekta 
stjecanja praktičnih znanja i iskustava, kako u izvršavanju brodskih dužnosti tako i u 
stožernom radu. Angažmanom u ovoj operaciji Republika Hrvatska dokazuje svoju 
spremnost za aktivan doprinos jednom od dugoročnih ciljeva Zajedničke vanjske i 
sigurnosne politike Europske unije, a to je potpora miru i sigurnosti na području 
Afrike. 

Republika Hrvatska započela je svoje sudjelovanje u operaciji ATALANTA 
upućivanjem jednog časnika na francuski brod u rujnu 2009. Dosad je u operaciji 
ATALANTA, od  srpnja 2009. do rujna 2016. sudjelovalo 42 pripadnika Oružanih 
snaga Republike Hrvatske. Osim na francuskoj fregati naši časnici su sudjelovali i na 
ratnim brodovima Belgije, Italije, Nizozemske, Španjolske, Savezne Republike 
Njemačke i Grčke, u operativnom zapovjedništvu operacije u Ujedinjenoj Kraljevini 
Velike Britanije i Sjeverne Irske (Northwood) te u logističkoj bazi u Džibutiju.  

Trenutno se jedan časnik nalazi u operativnom zapovjedništvu operacije u 
Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (Northwood), dok je jedan 
časnik ukrcan na ratni brod Kraljevine Nizozemske Tromp.  

U sklopu svojeg sudjelovanja u operaciji ATALANTA Republika Hrvatska je u 
razdoblju od prosinca 2014. do travnja 2015. u područje operacije uputila prvi AVPD 
tim u sastavu od 12 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske,  koji je obavljao 
zadaće zaštite broda MSM Douro koji prevozi humanitarnu pomoć za Somaliju u 
sklopu Svjetskog programa za hranu.  

Odlukom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operacije potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ (Narodne novine, br. 
151/14) u operaciju ATALANTA u 2015. i 2016. godini može se uputiti do 25 
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.  

U listopadu 2016. u područje operacije upućen je drugi AVPD tim u sastavu 12 
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Redovita rotacija časnika u  
operativnom zapovjedništvu operacije u Northwoodu izvršena je u srpnju 2016. 
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Uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, kao i 
navedene razloge dosadašnjeg sudjelovanja u operaciji ATALANTA te u potpunosti 
uvažavajući strateške vanjskopolitičke ciljeve Europske unije u borbi protiv piratstva 
uz Rog Afrike i u vodama Indijskog oceana, predlaže se da Republika Hrvatska 
nastavi s podrškom nastojanja i angažmana Europske unije u operaciji ATALANTA te 
zadrži brojčanu veličinu sudjelovanja do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske u 2017. godini. Time bi se stvorio okvir kojim bi Republika Hrvatska, uz 
zadržavanje angažmana u operativnom zapovjedništvu u Northwoodu, na ratnim 
brodovima partnerskih europskih država te na zapovjednom brodu operacije (FHQ) 
ATALANTA, mogla nastaviti s planom upućivanja jednog AVPD tima koji bi bio 
ukrcan na trgovački brod WFP-a te tako pridonosio zaštiti od piratskih napada.  

Donošenje Odluke kojom bi se zadržao sadašnji okvir broja pripadnika 
Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji ATALANTA osiguralo bi kontinuitet 
vidljivosti angažmana Republike Hrvatske u okviru operacije u skladu s naporima i 
angažmanom Europske unije u borbi protiv piratstva te dodatno osnažilo 
vjerodostojnost Republike Hrvatske kao pouzdane članice Europske unije koji 
doprinosi angažmanu i djelovanju Europske unije u upravljanju krizama i izgradnji 
mira i stabilnosti. 
 

IV.  POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
Financijska sredstva za provedbu ove Odluke bit će osigurana u državnom 

proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu na razdjelu Ministarstva obrane u 
skladu s predviđenim projekcijama financijskoga plana Ministarstva obrane za 2017. 
godinu.  
 

V. KONAČNI PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU 
PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U 
OPERACIJI POTPORE MIRU “EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA” 
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Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 
75/15 i 27/16), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost 
Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici ____________  donio je 

 

O D L U K U 

O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA  
REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU  

"EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA" 

I. 

U operaciju potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ u 2017. godini 
upućuje se do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost 
rotacije. 

II. 

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do 31. ožujka 2018. izvijesti 
Hrvatski sabor o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operaciji potpore miru iz točke I. ove Odluke. 

III. 

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

 
 
Klasa:  
Zagreb,  

HRVATSKI SABOR 

 

Predsjednik Hrvatskoga sabora 
Božo Petrov 
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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 operaciji potpore miru “EU 
NAVFOR Somalija ATALANTA”. 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 Hrvatskog sabora, koju predlaže Vlada Republike Hrvatske, uz 
prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske. Zakon o obrani (Narodne 
novine, br. 73/13, 75/15 i 27/16) u članku 54. stavku 2. na istovjetan način uređuje 
ovo područje. U operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija ATALANTA” u 
Afganistanu upućuje se u 2017. godini do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske, uz mogućnost rotacije. 
 

Točkom II.  obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da izvijesti Hrvatski sabor 
do 31. ožujka 2018. o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija ATALANTA”. 
 

Točkom III.  utvrđuje se stupanje na snagu Odluke Hrvatskoga sabora. 

 
 


