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PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA 

REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“  

 

 

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 misiji potpore 

miru „NATO MISIJI U IRAKU“ 

 

II.  OCJENA DOSADAŠNJEG STANJA 

 

Na NATO samitu u Bruxelesu u srpnju 2018., šefovi država i vlada članica donijeli su na 

zahtjev iračke Vlade odluku o uspostavi NATO misije u Iraku. Prelazak iz NATO aktivnosti s 

kratkoročnim vojnim ciljevima u NATO neborbenu misiju u Iraku (NATO Mission Iraq-NMI) 

koja za cilj ima dugoročnu otpornost, predstavlja prekretnicu u jačanju NATO uloge u borbi 

protiv terorizma te je prelazak iz NATO obučne aktivnosti u NATO misiju s jasnim mandatom. 

NATO će tako moći pomoći obučiti iračke snage da se mogu uspješno nositi sa sigurnosnim 

izazovima. NATO misija će pomoći uspostaviti vojne škole i akademije za potrebe iračkih 

sigurnosnih snaga.  

NATO ima posebnu ulogu u smislu obrambenog institucionalnog razvoja, reforme 

sigurnosnog sektora i profesionalizacije Oružanih snaga Iraka osobito jer je krajnji cilj iračkih 

obrambenih i sigurnosnih institucija i snaga imati sposobnost planiranja, vođenja operacija  i  

održavanja partnerstava. 

NATO usklađuje  svoje aktivnosti  s drugim međunarodnim akterima u Iraku, ponajprije s 

Globalnom koalicijom, ali i Europskom unijom, kako ne bi došlo do udvostručavanja.   

Aktivnosti NATO neborbene misije ne planiraju se na sjeveru Iraka. Zapovjedništvo 

Misije nalazi se u Bagdadu (Camp Union III u međunarodnoj zoni), a izvan Bagdada obuka se 

provodi na dvije lokacije (Taji i Basmaya, obje u blizini Bagdada).  

Republika Hrvatska sudjelovanjem u ovoj misiji pridonosi naporima međunarodne 

zajednice u  izgradnji stabilnosti Iraka jačajući sposobnosti iračkih institucija i sigurnosnih snaga 

u postizanju srednjoročne i dugoročne stabilizacije i sigurnosti.  

 

Zapovjednik misije bit će kanadski general, a države koje su se za sada obvezale 

sudjelovati u misiji su, uz Republiku Hrvatsku, Australija, Republika Bugarska, Kanada, Češka 

Republika, Kraljevina Danska, Kraljevina Španjolska, Republika Estonija, Republika Finska, 

Francuska Republika, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Helenska 
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Republika, Mađarska, Talijanska Republika, Republika Litva, Kraljevina Nizozemska, Republika 

Poljska, Rumunjska, Slovačka Republika, Kraljevina Švedska, Republika Turska i Sjedinjene 

Američke Države. 

 

III.  RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA ODLUKE 

 

NATO-ova Inicijativa za izgradnju obrambenih kapaciteta pokrenuta je 2014. na NATO 

samitu u Walesu i glavna je poluga Saveza u projiciranju stabilnosti izvan njegovih granica i 

snažan alat u kontekstu izgradnje međunarodnog mira i stabilnosti, u cilju sprječavanja nastanka 

kriznih stanja koja bi zahtijevala širi angažman Saveza.  

 

Slijedom zahtjeva iračkog premijera, potkraj srpnja 2015. usvojen je „paket“ za Irak. Kao 

nadogradnju ovom projektu, šefovi država i vlada su, u srpnju 2016. na samitu u Varšavi, u 

kontekstu širenja aktivnosti u domeni kooperativne sigurnosti i projekcije stabilnosti na južno 

krilo Saveza, pozitivno odgovorili na zahtjev iračkog premijera od 5. svibnja 2016. te donijeli 

odluku o provedbi NATO obučnih aktivnosti u Iraku, počevši od siječnja 2017.  

Godine 2017. provedena je sveobuhvatna analiza situacije u Iraku koja je obuhvatila 

promjene sigurnosnog okružja te je donesen zaključak o potrebi snažnijeg angažiranja Saveza. 

Zahtjev za transformacijom NATO aktivnosti u Iraku u neborbenu misiju došao je od 

predsjednika iračke Vlade.  

Ustrojavanje NATO neborbene misije u Iraku podržava ulogu NATO-a u potpori 

Ministarstvu obrane Iraka u razvoju profesionalnog sustava vojne izobrazbe te u reformi iračkog 

sigurnosnog sektora. 

Dosadašnje NATO aktivnosti izgradnje obrambenih kapaciteta Iraka polučile su dobre 

rezultate, no proširenjem savjetodavnih i obučnih aktivnosti pridonijet će se daljnjoj učinkovitoj 

izgradnji i učvrščivanju iračkih kapaciteta te istodobno odaslati poruku potpore i odlučnosti.    

Na sastanku na vrhu šefova država i vlada članica NATO-a u Bruxellesu 12. srpnja 2018. 

Savez je donio službenu odluku o ustrojavanju nove NATO neborbene misije u Iraku.   

  Republika Hrvatska je kroz NATO sustav generiranja snaga dobila potvrdu i odgovornost 

za popunu sedam pozicija, od čega jednu brigadirsku i to savjetnika na razini Ministarstva obrane 

Iraka. Hrvatski časnici i dočasnici u misiji u Iraku obavljat će dužnosti savjetnika, obučavatelja i 

mentora te potporne dužnosti. 

Stoga se predlaže u misiju potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“ u 2018. i 2019. 

godini uputiti do 10 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz  mogućnost rotacije. 
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IV.  POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 

 

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu 

Republike Hrvatske za 2018. godinu na razdjelu Ministarstva obrane te će se za 2019. godinu 

osigurati u skladu s predviđenim projekcijama financijskog plana Ministarstva obrane za 2019. 

godinu. 
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Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 

27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 30/18), 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 MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“  

 

I. 

 U misiju potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“ u 2018. i 2019. godini upućuje se do 

10 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz  mogućnost rotacije.  

II. 

 

 Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske jedanput godišnje izvijestiti Hrvatski sabor o 

sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru iz točke I. ove 

Odluke. 

 

III. 

 

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

 

  

       HRVATSKI SABOR 

 

 

 

 

 

Klasa:  

Zagreb, 

 

  

                           Predsjednik Hrvatskoga sabora 

                         Gordan Jandroković 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

Točkom I. određuje se da Hrvatski sabor donese Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih 

snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“. 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, br. 

73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 30/18) u članku 54. 

stavku 2. na istovjetan način uređuje ovo područje. U misiji potpore miru „NATO MISIJI U 

IRAKU“ u 2018. i 2019. godini upućuje se do 10 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, 

uz  mogućnost rotacije.  

Točkom II. obvezuje se Vlada Republike Hrvatske jedanput godišnje izvijestiti Hrvatski sabor o 

sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U 

IRAKU“. 

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


