
Prijedlog teksta Odluke:  

 

 
Na temelju članka 8. i članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske  (Narodne novine, br. 150/11, 

119/14 i 93/16),  Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 2017. godine donijela  

 
ODLUKU 

 
o davanju ovlasti ministru hrvatskih branitelja za sklapanje pravnih poslova  

radi stjecanja imovine i ostalih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske  

za potrebe obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata 
 

 

I. 

Ovlašćuje se ministar hrvatskih branitelja za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja imovine i ostalih 

stvarnih prava u korist Republike Hrvatske za potrebe obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz 

Domovinskog rata sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata 

(Narodne novine, br. 100/96) i članku 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 

140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) i to u slučajevima kada pojedinačna vrijednost stjecanja ne prelazi iznos 

od 100.000,00 kuna.  

 

 

II. 

Ministar hrvatskih branitelja ovlašten je potpisivati ugovore o stjecanju kupnjom, primanju na dar, osnivanju 

prava građenja i prava služnosti te potpisivati geodetske projekte vezane za nekretnine na kojima se vrši 

obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata.  

 

 

III.  

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju ovlasti ministru branitelja za sklapanje 

pravnih poslova radi stjecanja imovine i ostalih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske za potrebe 

obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, Klasa: 022-03/13-04/333, Urbroj: 

50301-09/09-13-2, od 25. srpnja 2013. godine.  

 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 
 

 

Klasa:  

Urbroj:  

Zagreb, _________ 2017.  

PREDSJEDNIK VLADE 

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

Andrej Plenković 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 
 Predložena Odluka sadržajno je istovjetna Odluci od 25. srpnja 2013. godine, odnosno razlikuje 

se jedino u odnosu na okolnost da je ministarstvo promijenilo naziv u Ministarstvo hrvatskih 

branitelja, pa se povjerena ovlast sada utvrđuje za ministra hrvatskih branitelja.  

Mjesta masovnih grobnica obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih 

grobnica žrtava iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 100/96) poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve 

iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Zakonom su uređena pitanja od značaja 

za utvrđivanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i njihovo dostojno obilježavanje. 

Zaključkom (Klasa: 564-02/98-01/03, Urbroj: 5030109-99-1 od 25. veljače 1999. godine) Vlada Republike 

Hrvatske prihvatila je Program za obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata prema 

službenom popisu mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata koje vodi za to ovlašteno tijelo 

(Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja).  

Radi operativnosti, Vlada Republike Hrvatske na svojoj je sjednici održanoj 25. lipnja 1998. godine, 

Zaključkom (Klasa: 564-02/28-01/03, Urbroj: 5030109-98-3 od 26. lipnja 1998. godine) osnovala Radnu 

skupinu za praćenje provedbe Zakona o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata 

sa zadaćom rješavanja pitanja imovinsko-pravne naravi te ostalih pitanja vezanih uz nekretnine na kojima će 

se postaviti spomen-obilježja žrtvama Domovinskog rata. Za koordinatora Radne skupine određeno je ovo 

Ministarstvo. Zaključkom o dopuni Zaključka Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 564-02/98-01/03, Urbroj: 

5030109-98-4 od 26. studenog 1998. godine), izvršena je dopuna točke 1. na način da je dodan stavak 5., 

kojim su utvrđene i ostale zadaće Radne skupine.  

 Stupanjem na snagu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 

obitelji (Narodne novine, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 

33/13, 148/13, 92/14), Ministarstvo hrvatskih branitelja određeno je nositeljem poslova vezanih za 

obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, a sve u cilju optimiziranja postupka.  

Program obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata realizira se u okviru 

osiguranih sredstava (sredstva Državnog proračuna osigurana su na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja), 

ovisno o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te vodeći računa o ravnomjernom obilježavanju mjesta 

masovnih grobnica u svim županijama.  

Mjesta masovnih  grobnica obilježavaju se u pravilu na mjestu ekshumacije žrtava, a ako to nije 

moguće (nepristupačni dijelovi šume, jame u kršu, klizišta, vododerine, poplavna područja, dvorišta 

obiteljskih kuća ili okućnice, bunari, grobnice na grobljima, progoni i sl.), obilježavanje se vrši na najbližoj 

prikladnoj lokaciji.  

Do danas su u Republici Hrvatskoj postavljena 73 spomen-obilježja kojima su obilježena mjesta 119 

masovnih grobnica (kada se u neposrednoj blizini nalaze dvije ili više masovnih grobnica, obilježavanje se 

vrši postavljanjem jednog spomen-obilježja).  

Čestice na kojima su bile masovne grobnice vrlo često su u privatnom vlasništvu te je za postavljanje 

spomen-obilježja nužno formirati i kupiti građevinsku parcelu ili ju izvlastiti u korist Republike Hrvatske 

(obilježavanje mjesta masovnih grobnica je od interesa za Republiku Hrvatsku sukladno članku 2. Zakona). 

Često se također radi o česticama za koje još uvijek nije izmijenjen titular vlasništva, tj. o česticama u tzv. 

„društvenom vlasništvu“ ili  vlasništvo „zemljišne zajednice“ ili „općenarodnoj imovini“ i sl. za koje je 

potrebno provesti postupak izmjene titulara vlasnika, ili pak o česticama u vlasništvu Crkve ili gradova i 

općina, kada je, u pravilu, potrebno sklopiti ugovore o osnivanju prava služnosti ili prava građenja u korist 

Republike Hrvatske. Imovinske odnose rješavaju se usporedo s izradom projektne dokumentacije i 

ishođenjem dokumenata na osnovu kojih se smije započeti građenje, kako bi se troškovi sveli na najmanju 

mjeru.    

Idealna veličina građevinske čestice je dimenzija 25x25m, a kupnja veće površine obavlja se 

isključivo u opravdanim slučajevima (osiguranje pristupa samom gradilištu, izvođenja tehničkih zahvata radi 

sprječavanja erozije tla, nespremnost vlasnika na cijepanje čestice  zbog usitnjavanja i nemogućnosti 

korištenja ostatka čestice i sl. ).  

Napominjemo da u pripremi imamo više lokacija za koje je neophodno ugovorno rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa (osnivanje prava građenja, darovanje ili kupoprodaja), a za svaku lokaciju 

potrebno je izraditi geodetski projekt te izvršiti upis izgrađenog objekta u katastarski operat,  Zemljišnu knjigu 

i Registar kulturnih dobara, radi daljnjeg održavanja i zaštite.  


