
 

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

 

 Na temelju članka 20. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 

(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

___________ 2018. godine donijela  

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Protokolom o suradnji između Povjerenstva 

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

Gore, potpisanim u Zagrebu 22. prosinca 2017. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo 

vanjskih i europskih poslova aktom, klase: 018-05/17-89/4, urbroja: 521-V-02-02/02-18-5, od 

3. siječnja 2018. godine. 

 

 

KLASA: ______________ 

URBROJ:       ______________ 

Zagreb,  __________2018. 

 

 

 

 

       PREDSJEDNIK 

 

 

                      mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOL O SURADNJI

IZMEĐU

POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
ZA ZATOČENE I NESTALE OSOBE

I
KOMISIJE ZA NESTALE OSOBE VLADE CRNE GORE

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe i Komisija za nestale 
osobe Vlade Crne Gore (u daljnjem tekstu: potpisnici).

želeći pridonijeti ublažavanju humanitarnih posljedica ratnih sukoba,

potvrđujući obvezu potpisnika da izvijeste o sudbini osoba koje su se nalazile u 
njihovoj vlasti ili na području pod njihovim nadzorom.

svjesni potrebe za suradnjom u traženju nestalih osoba i ponovno afirmirajući pravo 
obitelji da saznaju istinu o svom nestalom članu,

dogovorili su se kako slijedi:

Članak I.

Ovim Protokolom uređuju se međusobni odnosi odnosno način suradnje potpisnika u 
postupku traženja osoba nestalih u sukobu s područja iz nadležnosti država potpisnika (u 
daljnjem tekstu: nestala osoba), a radi sveobuhvatnog i sustavnog praćenja problematike 
nestalih osoba te učinkovitog rješavanja pitanja nestalih osoba odnosno pronalaska i 
identifikacije njihovih posmrtnih ostataka.

Članak 2,

Potpisnici će surađivati u postupku evidentiranja nestalih osoba, sukladno načelima odnosno 
kriterijima Međunarodnog odbora Crvenog križa.

Članak 3.

Potpisnici će, samostalno odnosno putem nadležnih tijela svojih država, pridržavajući se 
načela zaštite osobnih podataka, razmjenjivati informacije odnosno podatke i dokumentaciju 
vezanu uz rješavanje slučajeva nestdih osoba, informacije o mjestima grobnica, procesu 
ekshumacija i identifikacija posmrtnih ostataka nestalih osoba te bez odgode poduzimati sve 
potrebne mjere i radnje u istraživanju sudbina nestalih osoba.

Članak 4.

Ukoliko postoji iskazani interes, svaki potpisnik će poduzeti potrebne radnje radi 
omogućavanja prisustvovanja promatrača drugog potpisnika cijelom tijeku ekshumacije 
odnosno identifikacije na mjestu unutar državnog područja države drugog potpisnika na 
kojem se provodi ekshumacija odnosno identifikacija.



Svaki potpisnik države na čijem se državnom području provodi ekshumacija odnosno 
identifikacija, o istoj može izvijestiti zainteresirane međimarodne organizacije koje djeluju na 
državnom području njegove države i koje mogu uputiti svoje promatrače radi prisustvovanja 
cijelom tijeku identifikacije.

Članak 5.

Potpisnici će surađivati u postupku primopredaje posmrtnih ostataka preliminarno 
identificiranih nestalih osoba, a svaki će potpisnik, na zahtjev drugog potpisnika, poduzeti sve 
potrebne radnje radi omogućavanja njihove bezuvjetne predaje drugom potpisniku.

Članak 6.

Potpisnici će surađivati u obavještavanju obitelji koje se pozivaju na identifikaciju posmrtnih 
ostataka nestalih osoba, a u obavljanju poslova iz ovog članka surađivat će s predstavnicima 
međunarodnih organizacija koje su uključene u ovaj postupak.

Članak 7.

U provedbi ovog Protokola svaki potpisnik snosi svoje troškove koji se tiču predmeta ovog 
Protokola, a koje je imao vezano uz postupke ekshumacija, identifikacija, prijevoza posmrtnih 
ostataka te drugih postupaka i radnji poduzetih na državnom području svoje države.

Članak 8.

Ovaj Protokol sklapa se na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisivanja.

Svaki potpisnik može otkazati ovaj Protokol, pisanom obaviješću drugom potpisniku, u 
kojem slučaju ovaj Protokol prestaje devedeset (90) dana od dana primitka obavijesti o 
otkazu.

Potpisnici mogu sporazumno, pisanim putem, u svako doba izmijeniti odnosno dopuniti ovaj 
Protokol.

Prestanak ovog Protokola ne utječe na dovršenje aktivnosti i obveza započetih sukladno 
odredbama ovog Protokola, a koje u trenutku prestanka nisu dovršene, osim ako se potpisnici 
ne dogovore drukčije.

Sastavljeno u
jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

dana u dva izvornika na hrvatskom i crnogorskom
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