
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
 
Na temelju članka 24. stavka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 
br. 150/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana ______________ godine 
donijela 

 

ODLUKU 
O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE 

za podršku Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska 
prava u pripremi predmeta koji se odnose na istrage ratnih zločina i  

drugih kaznenih djela počinjenih za vrijeme ili neposredno nakon  
Vojno-redarstvene akcije „Oluja“ pred Europskim sudom za ljudska prava 

 
 

I. 
 

Osniva se Međuresorna radna skupina za podršku Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred 
Europskim sudom za ljudska prava u pripremi predmeta koji se odnose na istrage ratnih 
zločina i drugih kaznenih djela počinjenih za vrijeme ili neposredno nakon VRA „Oluja“, 
pred Europskim sudom (u daljnjem tekstu: Radna skupina).  

 
II. 
 

Zadaće Radne skupine su: 
– priprema dokumenata i očitovanja koja se odnose na prikaz činjenica, pravnog okvira i 

političkog konteksta djelovanja vlasti Republike Hrvatske u istraživanju i 
procesuiranju ratnih zločina i drugih kaznenih djela počinjenih za vrijeme ili 
neposredno nakon VRA „Oluja“, a u svrhu izrade očitovanja i podnesaka u 
postupcima po zahtjevima koji se vode pred Europskim sudom za ljudska prava,  

– sudjelovanje na usmenim ročištima Suda, po potrebi.  
 

III. 
 
Članovi Radne skupine su: 
 

– zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, predsjednica, 
– predstavnik Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, u rangu zamjenika Glavnog 

državnog odvjetnika, član 
– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, u rangu zamjenika 

glavnog ravnatelja policije, član 
– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, u rangu pomoćnika ministrice, 

član, 
– predstavnik Ministarstva pravosuđa, u rangu pomoćnika ministra, član 
– predstavnik Ministarstva obrane, u rangu rukovoditelja službe Vojne policije Glavnog 

stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, član,  
 

Predstavnike će imenovati nadležni ministri odnosno Glavni državni odvjetnik. 



 
Predsjednica Radne skupine može, po potrebi, uključiti u rad i predstavnike drugih nadležnih 
tijela i institucija. 
 

IV. 
 

Radna skupina djeluje pri Uredu zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava, koji: 
- koordinira radom Radne skupine, 
- obavlja stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu; 

 
V. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Klasa:  
Urbroj:  
Zagreb,  

 
Predsjednik 

Zoran Milanović, dipl.iur. v. r. 
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