
PRIJEDLOG 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 

novine“, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s točkom IV. Odluke o osnivanju Povjerenstva 

Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe („Narodne novine“ broj 44/17), Vlada 

Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ srpnja 2017. godine donijela 

 
 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

1. Prihvaća se Nacrt Protokola o suradnji između Povjerenstva Vlade Republike 

Hrvatske za zatočene i nestale osobe i Komisije za nestale osobe Vlade Crne Gore, u tekstu 

koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo hrvatskih branitelja aktom KLASA: 

022-03/17-0002/203, URBROJ: 522-04/1-3-17-3 od 13. studenog 2017. godine. 

 

2. Protokol iz točke 1. ovog Zaključka potpisat će predsjednik Povjerenstva Vlade 

Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe. 

 

3. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Protokola iz točke 1. ovog Zaključka, 

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe, pismenim putem, o istom 

će obavijestiti nadležna tijela Republike Hrvatske koja sudjeluju u njegovoj provedbi. 

 

4.  Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe podnosit će 

izviješće o provedbi Protokola iz točke 1. ovog Zaključka u okviru godišnjeg izvješća o svom 

radu Vladi Republike Hrvatske. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, 

 

 

 

   PREDSJEDNIK 

           

                 mr. sc. Andrej Plenković, v.r. 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) temeljem točke IV. Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike 

Hrvatske za zatočene i nestale osobe („Narodne novine“ broj 44/17) (u daljnjem tekstu: 

Odluka), putem Ministarstva hrvatskih branitelja, a sukladno točci VIII. Odluke, predlaže 

Vladi Republike Hrvatske uspostavu međunarodne suradnje s Crnom Gorom, s ciljem 

uređenja međusobnih odnosa, obveza i načina suradnje između nadležnih tijela Republike 

Hrvatske i Crne Gore za traženje nestalih osoba.  

 

Temeljem točke VII. Odluke, održana su dva pregovaračka sastanka hrvatskog i crnogorskog 

tima. Prvi, inicijalni sastanak održan je u Zagrebu dana 12. lipnja 2017. godine na kojem je, 

kao temelj zajedničke suradnje, predložen je tekst prijedloga Protokola o suradnji između 

Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale i Komisije za nestale osobe 

Vlade Crne Gore (Komisija za nestala lica Vlade Crne Gore) (u daljnjem tekstu: Protokol). 

Drugi sastanak održan je u Podgorici, dana 21. srpnja 2017. godine na kojem su usuglašene 

sve razlikovne točke u raspravljanom tekstu Protokola. 

 

Budući da je pitanje nestalih osoba najosjetljivije pitanje ratnih posljedica čije će rješavanje, 

uz svoj prvenstveno humanitarni aspekt, pozitivno utjecati na bilateralne odnose između 

Republike Hrvatske i Crne Gore, sklapanje navedenog Protokola pridonijet će učinkovitijem 

postupanju u rješavanju slučajeva nestalih osoba. Naime, Republike Hrvatska, putem 

nadležnog Ministarstva hrvatskih branitelja, još uvijek traga za 14 osoba nestalih, odnosno 

smrtno stradalih, koje bi bile predmetom odnosa između nadležnih tijela Republike Hrvatske i 

Crne Gore (stanje evidencije na dan 7. rujna 2017. godine). Istodobno, prema podacima 

Komisije za nestale osobe Vlade Crne Gore, Crna Gora od Republike Hrvatske traži 

rješavanje tri slučaja nestalih osoba.  

Uz navedeno, zaključivanje Protokola o suradnji preporuka je i Programa Ujedinjenih naroda 

za razvoj (UNDP) u okviru podrške za procesuiranje počinitelja ratnih zločina i unaprjeđenje 

potrage za nestalim osobama u zemljama nastalim na području bivše Jugoslavije. 

 

Slijedom navedenog, ovim se Prijedlogom zaključka predlaže prihvaćanje usuglašenog teksta 

navedenog Protokola kako bi se omogućila uspostava pravnog okvira kao temelja međusobne 

suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u cilju rješavanja pitanja osoba nestalih u 

Domovinskom ratu. S tim u vezi, utvrđuje se da će Protokol potpisati Stjepan Sučić, 

predsjednik Povjerenstva, ujedno pomoćnik ministra hrvatskih branitelja. 

 

Provedba ovog Prijedloga zaključka kao i Protokola ne iziskuje dodatna sredstva iz državnog 

proračuna Republike Hrvatske, osim redovitih sredstava za aktivnosti za ekshumacije, 

identifikacije i pogrebne skrbi, na proračunskim pozicijama Ministarstva hrvatskih branitelja. 
 

 

 


