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Predmet:  Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članaka 110., 111. i 112. 

Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 79/06 i 105/06 – ispravak) 

 - mišljenje Vlade  
 
Veza:   Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/16-05/03, urbroja: 65-16-03, od 14. 
  ožujka 2016. godine  
 
 
  Na temelju članka 209. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu za davanje vjerodostojnog 
tumačenja članaka 110., 111. i 112. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike 
Hrvatske (Narodne novine, br. 79/06 i 105/06 – ispravak), koji je podnio Odbor za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora, daje sljedeće  
 

 
M I Š L J E N J E 
 

 
Člankom 110. stavkom 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu 

Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 79/06 i 105/06 – ispravak, u daljnjem tekstu:  
ZSOS) propisano je kako se u cilju ostvarivanja građanskog nadzora nad radom sigurnosno-
obavještajnih agencija osniva Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija 
(u daljnjem tekstu: Vijeće). 
 

Člankom 111. stavkom 1. ZSOS-a utvrđeni su poslovi Vijeća te je tako 
podstavkom 2. ovoga stavka propisano da Vijeće prati i nadzire primjenu mjera tajnog 
prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode.  

 
Člankom 111. stavkom 2. ZSOS-a propisano je da Vijeće u obavljanju poslova 

iz stavka 1. ovoga članka može vršiti uvid u izvješća i druge dokumente sigurnosno-
obavještajnih agencija, obavljati razgovore s čelnicima i službenim osobama sigurnosno-
obavještajnih agencija, kada je to nužno radi utvrđenja činjenica odlučnih za ocjenu 
zakonitosti rada agencija. 
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Iz gore navedenoga nesporno proizlazi da je Vijeće ovlašteno provoditi nadzor 
nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija. 

 
Člankom 1. stavkom 1. ZSOS-a u Republici Hrvatskoj osnovane su 

sigurnosno-obavještajne agencije: Sigurnosno-obavještajna agencija i Vojna sigurnosno-
obavještajna agencija. 

 
Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija (u daljnjem tekstu: 

OTC) osnovan je člankom 18. stavkom 1. ZSOS-a te je stavkom 2. istog članka utvrđeno da 
OTC, u suradnji s tijelima koja su ovlaštena za primjenu mjera tajnog nadzora 
telekomunikacija sukladno ovom Zakonu i Zakonu o kaznenom postupku, ima ovlast nadzora 
rada davatelja telekomunikacijskih usluga u smislu izvršenja obveza iz ovoga Zakona. 

 
OTC je jedno od tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske 

koja su osnovana ZSOS-om i nije u sastavu nijedne sigurnosno-obavještajne agencije.  
 
Sukladno članku 106. ZSOS-a, nad radom OTC-a provodi se stručni nadzor od 

strane Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. 
 
Dodatno, valja napomenuti da Hrvatski sabor odnosno odbor Hrvatskog sabora 

nadležan za nacionalnu sigurnost može zatražiti izvješće od Ureda Vijeća za nacionalnu 
sigurnost o provedenim nadzorima, uključujući i nad zakonitosti rada OTC-a. 

 
Slijedom navedenoga, Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da je ZSOS-om 

jasno utvrđeno da je Vijeće, temeljem članka 2. stavka 2. i članka 111. ZSOS-a, nadležno 
isključivo za nadzor rada sigurnosno-obavještajnih agencija, što se u konačnici ogleda i u 
njegovom nazivu, dok je, sukladno članku 106. ZSOS-a, nadzor nad radom OTC-a u 
nadležnosti Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. 

 
Vlada Republike Hrvatske napominje da treba imati u vidu činjenicu da OTC 

poslove iz svoje nadležnosti, osim za sigurnosno-obavještajne agencije, obavlja i za tijela 
kaznenog progona te bi Vijeće, prihvaćanjem predmetnog Prijedloga, moglo dobiti uvid u 
mjere koje se poduzimanju za potrebe tih drugih tijela, za što također nije ovlašteno zakonom. 

 
S tim u svezi, Vlada Republike Hrvatske napominje da je člankom 102.a 

stavkom 1. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (Narodne novine, br. 76/09 i 92/14), 
radi provođenja nadzora primjene mjera policijskih ovlasti iz članka 68. (Provjera 
uspostavljanja elektroničke komunikacije) i članka 80. (Prikrivene policijske radnje) toga 
Zakona, osnovano Vijeće za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti, 
koje je, sukladno stavku 2. istog članka, ovlašteno od OTC-a zatražiti usporedbu podataka s 
kojima raspolaže s podacima Ravnateljstva policije o primijenjenim ovlastima iz članka 68. 
Zakona.  

 
Završno, Vlada Republike Hrvatske ponavlja da u ZSOS-u ne postoje odredbe 

koje bi nekom drugom tijelu, osim Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, davale ovlast za 
provođenjem nadzora nad radom OTC-a. 

 
Vezano uz primjenu instituta vjerodostojnog tumačenja zakona, Vlada 

Republike Hrvatske napominje da Ustavni sud Republike Hrvatske u Odluci, broj: U-I-
2488/2004, od 14. studenoga 2007. godine, navodi da se aktom kojim se daje vjerodostojno 
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tumačenje zakona ne smiju mijenjati, niti sadržajno nadopunjavati odredbe zakona na koje se 
odnosi vjerodostojno tumačenje, već da u tom slučaju Hrvatski sabor sukladno sadržaju 
zakonodavne vlasti kojom raspolaže, mora donijeti, po Ustavom i Poslovnikom predviđenom 
postupku, zakon o izmjenama i dopunama zakona koji se želi mijenjati. Ukoliko institut 
vjerodostojnog tumačenja izlazi iz granica zakonskog tumačenja (interpretativni zakon) 
odnosno zakonskog odgovora na pravnu dvojbu kojim se daje značenje određenoj ili 
određenim zakonskim odredbama, tada on nije sukladan Ustavu Republike Hrvatske. 

 
Slijedom navedenoga, Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da u ovom 

slučaju nisu ispunjene pretpostavke za davanje vjerodostojnog tumačenja, stoga ne podržava 
navedeni Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članaka 110., 111. i 112. Zakona o 
sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske. 

 
Za svoje predstavnike, koja će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 

sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Antu Šprlju, ministra 
pravosuđa, Baricu Novosel, zamjenicu ministra pravosuđa i Vedranu Šimundžu Nikolić, 
pomoćnicu ministra pravosuđa. 

 
 
         PREDSJEDNIK 
 
         Tihomir Orešković 
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KLASA: 021-12/16-05/03 
URBROJ: 65-16-03

Zagreb, 14. ožujka 2016.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 209. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu 
upućujem, radi ocjene njegove osnovanosti. Prijedlog za davanje vjerodostojnog 
tumačenja članaka 110., 111. i 112. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu 
Republike Hrvatske (’’Narodne novine”, broj 79/06 i 105/06 - ispravak), koji je 
predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, 
aktom od 10. ožujka 2016. godine.

PREDSJEDNI

,Ž^ko Reiner

d
I m 00i

\\, '' • r.



REPUBLIKA HRVATSKA 
HRVATSKI SABOR

ZAGREB, Trg Sv. Marka 6
65

TPUFunePnmlj:-no:HRVATSKI SABOR 
ODBOR ZA UNUTARNJU POLITIKU 

I NACIONALNU SIGURNOST
Kiasifikcjcii' •>. oznaka O^g. jed

-ii! o 1Je?
f Vrij,Urudžbeni broj :’m!

Zagreb, 10. ožujka 2016.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članaka 110., 111. i 
112. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike 
Hrvatske («Narodne novine«, br. 79/06 i 105/06 - ispravak)

Na temelju članka 208. stavka 1., a u svezi s člankom 172. stavkom 1. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine", br. 81/13) Odbor za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora (dalje u tekstu: Odbor) podnosi
Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članaka 110., 111.1 112. Zakona 
o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske („Narodne novine", 
br. 79/06 i 105/06 - ispravak).

1. Razlozi zbog kojih se traži vjerodostojno tumačenje:

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u VI. sazivu Hrvatskoga 
sabora (dalje u tekstu: Odbor) uputio je 3. ožujka 2009. predsjedniku Hrvatskoga 
sabora Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 111. i 112. Zakona o 
sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske („Narodne novine", br. 79/06 i 
105/06 - ispravak; dalje u tekstu: Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja), a 
koji je Odbor na 10. sjednici, održanoj 29. svibnja 2008., utvrdio jednoglasno, s 8 
glasova ,,za“.

Dopisom od 13. ožujka 2009. predsjednik' Hrvatskoga sabora uputio je 
Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja predsjedniku Odbora za 
zakonodavstvo Hrvatskoga sabora. ^

Povod za utvrđivanje Prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja bio je 
pisani zahtjev Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (dalje u

^ Obzirom da nije bilo informacija o postupanju po Prijedlogu za davanje vjerodostojnog 
tumačenja, Odbor je 26. veljače 2010. zamolbom za dostavom informacije zatržio od predsjednika 
Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora za zakonodavstvo inforrbaciju o tome u kojem je stanju 
Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja.

Kako tražena informacija nije bila dostavljena, požurnicom od 22. studenoga 2010,, upučenom 
predsjedniku Hrvatskoga sabora i predsjedniku Odbora za zakonodavstvo, ponovno je zatražena 
dostava informacije o tome u kojem je stanju Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja.



tekstu: Vijeće) upućen Operativno-tehničkom centru (dalje u tekstu:OTC) kojim se 
traži nadzor nad primjenom mjera tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, 
djelatnosti i prometa u OTC-u, a povodom pojedinačene predstavke.

OTC je na zahtjev Vijeća odgovorio da nije u mogućnosti udovoljiti navedenom 
zahtjevu jer se, prema navodima OTC-a, članci 111. i-112. Zakona o sigurnosno- 
obavještajnom sustavu RH odnose na sigurnosno-obavještajne agencije, a ne i na 
OTC, te se nadzorom sigurnosno-obavještajnih agencija mogu u potpunosti provjeriti 
navodi iz predstavke.

Vezano za odgovor OTC-a, Vijeće je Odboru uputilo dopis u kojem navodi da 
im je uskraćen nadzor nad radom OTC-a, te da OTC obavlja poslove po nalogu 
sigurnosno-obavještajnih agencija i redarstvenih tijela odnosno da je OTC tijelo koje 
izvršava, a ne odlučuje o mjerama tajnog nadzora telekomunikacije. Slijedom 
iznesenog. Vijeće smatra da, ako ima ovlast za nadzor nad obje agencije (SOA-om i 
VSOA-om) koje su nalogodavac OTC-u, ima pravo i nadzora nad OTC-om kao 
izvršnim tijelom sigurnosno-obavještajnih agencija. Naime, polazeći od načela 
argumentum a maiori ad minus (ako može više može i manje) Vijeće je zauzelo stav 
da se ne može prihvatiti obrazloženje OTC-a da Vijeće nema pravo nadzora nad 
OTC-om jer isto nije izričito određeno člankom 103. i 104. predmetnog Zakona.

U raspravi na 10. sjednici Odbora predstavnik OTC-a je rekao da OTC kao 
samostalno tijelo postoji od 1. siječnja 2008., a do tada je bio unutar SOA-e i upravo 
iz tog razloga je do 1. siječnja 2008. bio moguć izravan nadzor OTC-a , a nakon toga, 
takav nadzor slijedom članaka 111. i 112. Zakona više nije moguć, jer se navedeni 
članci izričito odnose na nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Iznio je i 
podataka da se mjera tajnog nadzora telekomunikacijskih podataka provodi u 2/3 
slučajeva na zahtjev MUP-a ili suda, a u 1/3 na zahtjev sigurnosno-obavještajnih 
agencija. Sve mjere mogu se vidjeti, a izvješća o nadzoru prćdaju se Predsjedniku 
Republike, premijeru i Savjetu za nacionalnu sigurnost. Predstavnik Vijeća je 
istaknuo da je, nakon usmenog traženja. Vijeće i pismeno zatražilo nadzor nad OTC- 
om, kako bi izvršilo civilni nadzor primjene mjere tajnog nadzora telekomunikacijskih 
usluga po predmetnoj predstavci. Napomenuo je da je Vijeće po ćdredbama Zakona 
o sigurnosnim službama („Narodne novine«, br. 32/02, 38/02, dalje u tekstu: „stari" 
Zakon) vršilo nadzor nad radom OTC-a, na način da su pristupali bazi podataka po 
konkretnoj prijavi i vršili nadzor.

U razdoblju važenja „starog" Zakona OTC je bio sastavna ustrojstvena jedinica 
Protuobavještajne agencije (POA) sa zadaćama koje, nakon donošenja Zakona o 
sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, izvršava i nadalje OTC, ali 
ustrojen kao samostalno tijelo.

U skladu sa člankom 80. „starog" Zakona, Vijeću za nadzor sigurnosnih službi 
(nakon donošenja Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske - 
Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija), stavljeno je u zadaću 
ostvarivati građanski nadzor nad radom sigurnosnih službi.

Prigodom vršenja nadzora sigurnosnih službi, Vijećć je nadzorom obuhvaćalo 
i OTC te je izravno i sa sigurnošću moglo utvrditi jesu 1i se prema građanima 
primjenjivale mjere tajnog prikupljanja podataka kojima §e privremeno ograničavaju 
neka ustavna ljudska prava i temeljne slobode.

U skladu sa odredbom članka 123. Zakona o sigurnosno-obavještajnom 
sustavu Republike Hrvatske iz 2006. godine, OTC se trebao ustrojiti kao samostalno 
tijelo u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona, a do



tada je poslove iz njegove nadležnosti trebao obavljati Operativno-tehnički centar za 
nadzor telekomunikacija SOA-e.

Ustrojem OTC-a kao samostalnog tijela unutar sustava nacionalne sigurnosti 
(koje je izvršeno koncem 2007. godine), iako je i dalje obavljao poslove aktivacije 
mjera tajnog prikupljanja podataka kao i prema „starom" Zakonu, prigodom 
podnošenja zahtjeva za provedbu nadzora po predstavci podnositelja upućenog od 
strane Vijeća, OTC je isti zahtjev odbio uz obrazloženje da je u odredbama članaka 
111. i 112. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske 
propisano kako Vijeće prati zakonitost rada sigurnosnih službi te prati i nadzire 
primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska 
prava i temeljne slobode i po mišljenju ravnatelja OTC-a time je obuhvaćen samo 
nadzor sigurnosnih službi, a ne i OTC-a.

Iz toga proizlazi da, nakon 1. siječnja 2008., odnosno nakon ustrojavanja 
OTC-a kao samostalnog tijela. Vijeću, iako je imalo jednake zadaće kao i po „starom" 
Zakonu, više nije bilo omogućeno vršiti bilo kakav nadzor nad radom OTC-a.

Takvo tumačenje od strane ravnatelja OTC je „preusko", obzirom na jednak 
sadržaj odredbi koje se tiču nadležnosti Vijeća po pitanju nadzora i zaštite ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, te smatramo da je time Vijeću onemogućeno s punom 
učinkovitošću i sigurnošću provoditi svoju zadaćo nadzora.

Vidljivo je da u proteklih 7 godina po pitanju davanja vjerodostojnog 
tumačenja ništa nije poduzeto od strane nadležnog Odbora za zakonodavstvo, niti se 
u zakonodavnom postupku pristupilo izmjeni i dopuni predmetnih odredbi, a problem 
nemogućnosti provođenja nadzora nad OTC-om od strane Vijeća i dalje postoji, te je 
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 4. (zatvorenoj) sjednici utvrdio 
Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članaka 110., 111. i 112.

2. Izvori potrebnih sredstava:

Davanjem vjerodostojnog tumačenja neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva u 
Državnom proračunu.

3. Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članaka 110., 111. i 112. 
Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

U dvojbi ima li Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija 
ovlast za nadzor nad radom Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija 
nakon donošenja Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, 
razvidno je da Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, kako bi 
moglo izvršiti svoje zadaće u potpunosti, ima ovlast vršiti nadzor i nad radom 
Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija. • _______

PREDSJEDNIK ODBORA

"^anko Ostojić



4. Tekst odredaba Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike 
Hrvatske («Narodne novine«, br. 79/06 i 105/06 - ispravak)

Članak 110.
(1) U cilju ostvarivanja građanskog nadzora nad radom sigurnosno-obavještajnih 
agencija osniva se Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (u 
daljnjem tekstu: Vijeće).
(2) Vijeće se sastoji od predsjednika i šest članova koje imenuje Hrvatski sabor.
(3) Za članove Vijeća mogu biti imenovani hrvatski državljani visoke stručne spreme, 
pri čemu najmanje po jedan član Vijeća moraju biti diplomirani pravnik, diplomirani 
politolog i dipl.ing. elektrotehnike.
(4) Predsjednik i članovi Vijeća imenuju se na četiri godine i nakon isteka mandata 
mogu biti ponovno imenovani.
(5) Predsjednik i članovi Vijeća za zakonitost svog rada odgovorni su Hrvatskom 
saboru, a nadzor nad zakonitošću njihova rada provodi odbor Hrvatskoga sabora 
nadležan za nacionalnu sigurnost.
(6) Pitanja bitna za rad Vijeća koja nisu uređena ovim Zakonom, i obavljanje 
administrativnih poslova za Vijeće, uredit će se aktom Hrvatskoga sabora na 
prijedlog odbora Hrvatskoga sabora nadležnog za nacionalnu sigurnost.

Članak 111.
(1) Vijeće obavlja sljedeće poslove:
- prati zakonitost rada sigurnosnih službi,
- prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju 
ustavna ljudska prava i temeljne slobode,
- prikupljena saznanja i podatke iz prethodnih točki dostavlja u formi obavijesti Vijeću 
za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Hrvatskoga sabora, predsjedniku odbora 
Hrvatskoga sabora nadležnog za nacionalnu sigurnost, te ravnateljima sigurnosno- 
obavještajnih agencija, te
- daje obavijest i o načinu podnošenja zahtjeva iz članka 112. ovoga Zakona.
(2) U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Vijeće može vršiti uvid u izvješća i 
druge dokumente sigurnosno-obavještajnih agencija, obavljati razgovore s čelnicima i 
službenim osobama sigurnosno-obavještajnih agencija, kada je to nužno radi 
utvrđenja činjenica odlučnih za ocjenu zakonitosti rada agencija.

Članak 112.
Vijeće poslove iz članka 111. ovoga Zakona obavlja na temelju programa koji donosi 
odbor za nacionalnu sigurnost; na temelju zahtjeva građana, državnih tijela i pravnih 
osoba o zamijećenim nezakonitim postupcima ili nepravilnostima u radu sigurnosno- 
obavještajnih agencija, osobito u slučajevima kršenja Ustavom zajamčenih ljudskih 
prava i temeljnih sloboda.
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Klasa;
Urbroj:

9. travnja 2009,Zagreb,

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO 
HRVATSKOGA SABORA

Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članaka 111. i 112. Zakona o 
sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 
79/2006 i 105/2006) (predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu 
sigurnost Hrvatskoga sabora)

Predmet:

- mišljenje Vlade

Pismo Hrvatskoga sabora, klase; 021-12/09-05/24, urbroja: 6511-01-09-04, od 
13. ožujka 2009. godine.

Veza;

Na temelju članka 172. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada 
Republike Hrvatske o Prijedlogu za davanje vjerodostojnog tumačenja članaka III. i 112. 
Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 
79/2006 i 105/2006), koji je podnio Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 
Hrvatskoga sabora, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Vlada Republike Hrvatske ne podržava Prijedlog za davanje vjerodostojnog 
tumačenja članaka 111. i 112. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike 
Hrvatske (Narodne novine, broj 79/2006 i 105/2006), koji je podnio Odbor za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora.

Člancima 110. i 111. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu (ZSOS), 
propisano je kako se u cilju građanskog nadzora nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija 
osniva Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (u daljnjem tekstu: 
Vijeće) te kako Vijeće, u obavljanju svojih poslova, može vršiti uvid u izvješća i druge 
dokumente sigurnosno-obavještajnih agencija, obavljati razgovore s čelnicima i službenim 
osobama sigurnosno-obavještajnih agencija, kada je to nužno radi utvrđenja činjenica 
odlučnih za ocjenu zakonitosti rada agencija.
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Iz gore navedenog jasno proizlazi kako je Vijeće za građanski nadzor ovlašteno 
provoditi nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija.

Istovremeno, člancima 106. i 107. ZSOS-a propisano je kako stručni nadzor 
nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a obavlja Ured Vijeća za nacionalnu 
sigurnost (u daljnjem tekstu: UVNS), te kako UVNS u obavljanju poslova stručnog nadzora 
može vršiti uvid u izvješća i druge dokumente sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a, 
obavljati razgovore s ravnateljima i zaposlenicima sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC- 
a, kada je to nužno radi utvrđenja činjenica odlučnih za ocjenu zakonitosti rada.

S obzirom na činjenicu da OTC poslove iz svoje nadležnosti, osim za 
sigurnosno-obavještajne agencije, obavlja i za Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno 
odvjetništvo Republike Hrvatske - USKOK, Vlada Republike Hrvatske smatra da Vijeće ne 
bi trebalo provoditi nadzor nad radom OTC-a, jer bi na taj način ujedno moglo dobiti uvid u 
mjere koje se poduzimaju za potrebe Ministarstva xmutamjih poslova i Državnog odvjetništva 
Republike Hrvatske - USKOK-a, a za što nije ovlašteno zakonom.

Vlada Republike Hrvatske napominje kako se o istom zahtjevu raspravljalo na 
sjednici Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija, održanoj 14. ožujka 2008. 
godine, gdje je zaključeno kako navedeni zahtjev Vijeća nije u skladu sa ZSOS-om, s tim da 
Hrvatski sabor odnosno odbor nadležan za nacionalnu sigurnost može zatražiti izvješće o 
provedenim nadzorima, uključivo i nadzor nad zakonitosti rada OTC-a, od Ureda Vijeća za 
nacionalnu sigurnost.

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s Iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Tomislava 
Karamarka, ministra unutarnjih poslova i Ivicu Buconjića, državnog tajnika u Ministarstvu 
unutarnjih poslova.

POTPREDSJEDNlCA>VL4flDE 
I MINISTRICA OBITEI^BF 
MEĐUGENERACIJ^ SOU!

'ELJAI 
KOSTI

Jadranka Kosor, dipl. iur.
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