neslužbeni prijevod
Odluka o zahtjevu Hrvatske za produljenje roka razminiranja sukladno članku 5. Konvencije
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Konferencija je procijenila zahtjev Hrvatske za produljenje roka razminiranja sukladno
članku 5.1. te je jednoglasno odlučila odobriti zahtjev za produljenje roka do 1. ožujka
2026. Odobravajući zahtjev Konferencija razumijeva da će Hrvatska završiti sve aktivnosti
razminiranja do 31. prosinca 2025. čime će ispuniti ne samo obveze iz članka 5. već i
realizirati političku aspiraciju iz Deklaracije iz Maputa.
Odobravajući zahtjev, Konferencija ističe da je Hrvatska kontinuirano ulagala značajan
napor u rješavanje minskog problema, čak i prije nego što je Konvencija stupila na snagu.
Unatoč tome, pred Hrvatskom još uvijek stoje značajni izazovi koji priječe ispunjavanje
obveza iz članka 5.
Odobravajući zahtjev, a imajući pritom u vidu činjenicu da će aktivnosti ne-tehničkog
izvida postupno omogućavati veću jasnoću u pogledu opsega preostalog problema,
Konferencija traži da Hrvatska državama strankama podnosi ažurirane planove rada
svake dvije godine (tj. do 30. travnja 2020., 30. travnja 2022. i 30. travnja 2024.) za
preostalo za vrijeme produljenja roka. Konferencija također traži da navedeni planovi
rada sadrže: ažurirani popis svih miniranih ili minski sumnjivih područja koristeći pritom
nazivlje usklađeno s Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja; projekcije
područja koja će se razminirati/isključivati svake godine u razdoblju produljenja roka,
zajedno s napomenom tko će provoditi navedene aktivnosti te pripadajućim revidiranim i
detaljnim proračunom.
Odobravajući zahtjev, Konferencija ističe mogućnost da će Hrvatska napredovati brže
nego što sugerira zatraženi i odobreni rok produljenja, posebice ukoliko će rezultati izvida
te razvoj metoda i tehnika razminiranja/isključivanja šumskih područja tome pridonijeti.
Konferencija nadalje ističe da bi Hrvatska u tom pogledu mogla dodatno profitirati
ukoliko pokrene stručni i tehnički dijalog s državama strankama koje imaju iskustvo
čišćenja sličnog terena odnosno koje su bile suočene sa sličnim izazovom.
Odobravajući zahtjev, Konferencija ističe kako je važno da Hrvatska nastavi izvješćivati o
napretku na način sukladan Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja,
razlikujući pritom područja isključena ne-tehničkim izvidom, područja smanjena
tehničkim izvidom te razminirana područja. Konferencija nadalje ističe kako je važno da
Hrvatska što prije stvori uvjete za implementaciju standarda, politika i metoda za
isključivanje sukladnih Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja, kako bi taj
aspekt Konvencije mogao biti svrhovito i u potpunosti implementiran.
Odobravajući zahtjev, Konferencija ističe da je hrvatski plan provediv i omogućava dobar
nadzor nad svojom provedbom, pritom jasno navodeći čimbenike koji mogu utjecati na
tijek njegove implementacije. Konferencija nadalje ističe da je hrvatski plan ambiciozan
te da se njegova uspješna provedba temelji na značajnim alokacijama iz Državnog
proračuna i na stabilnim međunarodnim izvorima financiranja. U tom smislu,
Konferencija stiče da bi za Konvenciju bilo korisno ukoliko će Hrvatska svake godine
izvješćivati države stranke o sljedećem:
a. napretku u isključivanju u odnosu na obveze u godišnjem planu rada, raščlanjujući
sukladno Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja, a što uključuje
otkrivanje novih miniranih područja te njihov učinak na ostvarivanje godišnjih ciljeva u
planu rada;
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b. novim informacijama o korištenju svih raspoloživih praktičnih metoda za isključivanje,
usklađenih s najnovijim standardima isključivanja, što uključuje uporabu mehaničkih
sredstava i pasa za detekciju mina u šumskim područjima, kao i o relevantnim
informacijama o obuci pirotehničara, tvrtki, primjeni novih tehnologija i kontroli kvalitete
pozivajući se na važeće nacionalne standarde;
c. novim informacijama o izradi i provedbi Nacionalnog programa protuminskog djelovanja
(2019.-2026.);
d. novim informacijama o stanju svih raspoloživih financijskih sredstava, uključujući
sredstva iz Državnog proračuna, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te
Programa prekogranične suradnje;
e. novim informacijama o ustroju hrvatskoga protuminskog sustava, uključujući postojeće i
nove organizacijske i institucionalne kapacitete zadužene za rješavanje rezidualne
kontaminacije nakon završetka razminiranja.
(vii)
Uz oportunost izvješćivanja o prethodno navedenom, Konferencija ističe kako je važno da
Hrvatska nastavi redovno izvješćivati države stranke o svim ostalim relevantnim
činjenicama koje se direktno tiču provedbe članka 5. tijekom razdoblja produljenja roka i
o drugim obvezama navedenima u zahtjevu, na polugodišnjim sastancima, sastancima
država stranaka i preglednim konferencijama kao i putem nacionalnih godišnjih izvješća,
koristeći pritom Smjernice za izvješćivanje.

