
           PRIJEDLOG 
 
Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
br. 150/11 i 119/14), u svezi s člankom 10. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne 
novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske) i 
točkom 5. Deklaracije Hrvatskog sabora o Domovinskom ratu (Narodne novine, br. 102/00), 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________donijela 

 
ODLUKU 

 
o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe prijelaznih mjerila u pregovaračkim 

poglavljima 23. i 24. o pristupanju Republike Srbije Europskoj uniji 
 

I. 
 
Ovom odlukom osniva se Povjerenstvo za praćenje provedbe prijelaznih mjerila u pregovaračkim 
poglavljima 23. i 24. o pristupanju Republike Srbije Europskoj uniji (u daljem tekstu: 
Povjerenstvo), određuju se zadaće i sastav Povjerenstva te se uređuju druga pitanja iz djelokruga 
rada Povjerenstva. 

 
II. 

 
Povjerenstvo se osniva u cilju praćenja provedbe aktivnosti Republike Srbije vezanih uz 
izvršavanje preuzetih obveza utvrđenih prijelaznim mjerilima za otvaranje pregovaračkih 
poglavlja 23. i 24. u pristupnim pregovorima Republike Srbije Europskoj uniji, poglavito u 
kontekstu neriješenih pitanja preostalih iz vremena velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. 

 
III. 

 
Zadaće Povjerenstva iz točke II. ove Odluke su: 
 

- praćenje provedbe obveze ukidanja zakonodavstva kojim je Republika Srbija 
arbitrarno proširila svoju nadležnost za procesuiranje ratnih zločina na susjedne 
države; 

 
- praćenje uspostave i funkcioniranja cjelovitog zakonodavnog okvira za zaštitu 

manjinskih prava u Republici Srbiji, te predlaganje i provedba odluka za potpuno 
ispunjavanje ove preuzete obveze Republike Srbije;     

 
- praćenje provedbe obveze Republike Srbije da bez diskriminacije žrtvama rata osigura 

prava, pristup pravdi i pravosuđu, uključujući pravo na naknade štete, te predlaganje i 
provedba odluka za potpuno ispunjavanje ove preuzete obveze Republike Srbije;     

 
- praćenje provedbe obveze Republike Srbije da u potpunosti surađuje u identifikaciji i 

otkrivanju sudbine nestalih osoba; 
 

IV. 
 

U svrhu ostvarivanja zadaća iz točke III. ove Odluke Povjerenstvo predlaže Vladi Republike 
Hrvatske poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti. 



V. 
 
Povjerenstvom predsjedava ministar vanjskih i europskih poslova, odnosno u slučaju spriječenosti 
ministar pravosuđa u svojstvu zamjenika predsjednika. 
 
Članovi Povjerenstva su: 

- ministar branitelja 
- ministar financija 
- ministar obrane 
- ministar unutarnjih poslova 
- savjetnik za vanjsku politiku predsjednika Vlade Republike Hrvatske 
- savjetnik za vanjsku politiku Predsjednice Republike Hrvatske 
- predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost 
- predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske 
- glavni državni odvjetnik. 

 
VI. 

 
Predsjednik Povjerenstva saziva sastanke Povjerenstva i predlaže dnevni red. 
 
Na poziv predsjednika u radu Povjerenstva mogu sudjelovati i predstavnici drugih državnih tijela 
kao i istaknuti stručnjaci iz pojedinih područja. 
 
Povjerenstvo se sastaje po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. 
 

VII. 
 
Predsjednik o radu Povjerenstva pisano izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i Predsjednicu 
Republike Hrvatske jednom godišnje ili češće u slučaju potrebe. 
 

VIII. 
 
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo pravosuđa. 
 
Povjerenstvo ima tajnika koji je državni službenik Ministarstva pravosuđa, a imenuje ga 
predsjednik Povjerenstva prema prijedlogu zamjenika predsjednika Povjerenstva. 
 

IX. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
 
Zagreb, _________ 2016. 
 

  PREDSJEDNIK 
 
 
Tihomir Orešković 



OBRAZLOŽENJE 
 
Republika Hrvatska podržava i ostaje predana nastavku proširenja EU na sve zemlje 
jugoistočne Europe, na osnovi ispunjavanja svih nužnih kriterija, provedbi reformi i dosizanju 
europskih vrijednosti i standarda.  
 
Nakon skoro dvije godine od otvaranja pristupnih pregovora s Europskom unijom 
(21.1.2014.) Republika Srbija je na drugoj Međuvladinoj konferenciji u Bruxellesu, 
14.12.2015. otvorila svoja prva poglavlja – Poglavlje 32. (Financijski nadzor) i Poglavlje 35. 
(Ostala pitanja-Kosovo) te su Poglavlja 23. (Pravosuđe i temeljna prava) i 24. (Pravda, 
sloboda i sigurnost) otvorena na trećoj Međuvladinoj konferenciji u Bruxellesu, 18. srpnja 
2016. godine.  
 
Prilikom održavanja treće Međuvladine konferencije i otvaranja pregovora o Poglavljima 23. i 
24., Hrvatska je ponovila svoja stajališta koja su bila sastavnim dijelom rasprava i odluka koje 
su dovele do usvajanja Zajedničkog stajališta EU za Poglavlja 23. i 24. 
 
Za Hrvatsku su – u procjeni srbijanskog napretka u pristupanju EU – od ključne važnosti 
upravo još uvijek neriješena pitanja koja su posljedica srbijanske agresije na Republiku 
Hrvatsku.  
 
Puna suradnja s MKSJ-om, de facto suspenzija zakonodavstva kojim je Srbija proizvoljno 
proširila svoju nadležnost za procesuiranje ratnih zločina na susjedne države, uključujući i 
potrebu revidiranja srbijanske Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina u svjetlu 
njezinih neprihvatljivih političkih i pravnih kvalifikacija, te puna provedba cjelovitog 
zakonodavnog okvira za zaštitu manjinskih prava, u skladu s domaćim i međunarodnim 
obvezama. Osiguranje prava žrtava rata i njihov pristup pravdi i pravosuđu, bez 
diskriminacije, uključujući pravo na naknade štete i odštete, također su važni pokazatelji 
učinkovitog pravosuđa te, zajedno sa suradnjom u rješavanju pitanja nestalih osoba, bitni 
elementi trajnog mira i pomirenja. 
 
Rješavanje svih pitanja koja su naslijeđe rata, uz konstruktivnu regionalnu suradnju i 
dobrosusjedske odnose, ostaje i važnim političkim kriterijem, uz uvjetovanost procesa 
stabilizacije i pridruživanja, kako se to očituje u Pregovaračkom okviru za Srbiju i Sporazumu 
o stabilizaciji i pridruživanju. 
 
Hrvatska će budno i pažljivo pratiti provedbu svih prijelaznih mjerila u poglavljima 23. i 24., 
kao i svih drugih mjera i obveza u relevantnim pregovaračkim poglavljima kroz sav tijek 
pristupnog procesa, usredotočujući se pri tome na područja koja su ranije prepoznata kao 
pitanja od posebne važnosti. 
 
Slijedom navedenog Prijedlogom Odluke osniva se Povjerenstvo za praćenje provedbe 
prijelaznih mjerila u Poglavljima 23. i 24. u pristupnim pregovorima Republike Srbije s 
Europskom unijom, određuju se zadaće i sastav povjerenstva te se uređuju druga pitanja iz 
djelokruga rada Povjerenstva.  
 
U tu svrhu Vladi Republike Hrvatske predlaže se donošenje predmetne odluke u predloženom 
tekstu.  
 
Odluka o osnivanju Povjerenstva ne stvara dodatne rashode i izdatke niti prihode i primitke u 
državnom proračunu. 
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