
  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 

novine“, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 16. stavka 1. Zakona o civilnoj službi („Narodne 

novine“ br. 25/03), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________________ 

donijela 

 

ODLUKU 

o osnivanju Povjerenstva za žalbe povodom prigovora savjesti i 

imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva 

 

I. 

 

 Osniva se Povjerenstvo za žalbe povodom prigovora savjesti koje rješava o žalbi na 

rješenje Povjerenstva za civilnu službu. 

 

II. 

 

 U Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke imenuju se: 

 

1. Dijana Matić, predsjednica 

2. Ivan Matić, zamjenik predsjednice  

3. Marijan Gašparac, član 

4. Vladimir Šomen, zamjenik člana 

5. Gordan Bosanac, član  

6. Miren Špek,  zamjenik člana 

III. 

 

Povjerenstvo za žalbe imenuje se na vrijeme od četiri godine. 

 

IV. 

 

Povjerenstvo radi u vijećima koja čine predsjednica ili zamjenik predsjednice 

Povjerenstva i dva člana ili zamjenika člana Povjerenstva.  

 

Članovi Povjerenstva nemaju pravo na novčanu naknadu za rad u Povjerenstvu. 

 

 V.  

 

Stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Povjerenstva obavlja 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

 

VI. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama. 

 

 

Predsjednik 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

Odlukom Hrvatskog sabora o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka 

(Narodne novine br 105/07) od 01. siječnja 2008. godine novaci se ne pozivaju na služenje 

vojnog roka, već muškarci vojni obveznici podliježu samo uvođenju u vojnu evidenciju i 

obvezi sudjelovanja u pričuvnom sastavu u razvrstanoj pričuvi.   

Osobama koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja nisu pripravne sudjelovati u 

obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama, dopušten je prigovor savjesti. Zbog 

prigovora savjesti vojni obveznik može podnijeti zahtjev za civilnu službu nakon uvođenja u 

vojnu evidenciju pa sve do isteka vojne obveze.  

Obzirom da se novaci ne pozivaju na služenje vojnog roka, kao i da do sada nije bilo 

aktivnosti vezane za pričuvni sastav, nije bilo zahtjeva za prigovorom savjesti.  

Kako je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske od mjeseca rujna 2017. godine 

počelo provoditi aktivnosti na ustrojavanju pričuvnog sastava Oružanih snaga Republike 

Hrvatske pozivanjem u pričuvni sastav, pojedini vojni obveznici uložili su  prigovor savjesti. 

Centar za mirovne studije iz Zagreba više puta se obratio Ministarstvu za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku sa zahtjevom da se imenuje Povjerenstvo za žalbe povodom 

prigovora savjesti. Do sada, Povjerenstvo nije odbilo niti jedan zahtjev povodom prigovora 

savjesti, međutim očekuju se odbijanje nekih zahtjeva za civilnu službu. 

Sukladno Zakonu o civilnoj službi (Narodne novine br 25/03) navedene zahtjeve o 

prigovoru savjesti bilo je potrebno rješavati slijedom čega je Ministarstvo za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku 23. listopada 2017. godine donijelo Odluku  o osnivanju 

Povjerenstva kao prvostupanjskog tijela. 

Protiv rješenja Povjerenstva može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe koje 

sukladno članku 16. Zakona o civilnoj službi imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog 

ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi na vrijeme od 4 godine.  

Povjerenstvo za žalbe ima predsjednika i dva člana koje čine: diplomirani pravnik, 

obveznik civilne službe i predstavnik nevladine udruge. Predsjedniku i članovima imenuju se 

zamjenici. Iz redova diplomiranih pravnika predlaže se za predsjednicu Povjerenstva za žalbe 

Dijana Matić, a za zamjenika predsjednice Ivan Matić. Oboje su državni službenici zaposleni 

u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Iz redova obveznika civilne 

službe predlaže se za člana Povjerenstva za žalbe Marijan Gašparac, a za zamjenika člana 

Vladimir Šomen. Oboje su državni službenici zaposleni u Ministarstvu za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

Slijedom zahtjeva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je iz redova organizacija civilnog društva 

predložilo za člana Povjerenstva za žalbe Gordana Bosanca, člana Centra za mirovne studije, 

a za zamjenika člana Povjerenstva za žalbe Mirena Špeka, člana Udruge za podršku žrtvama i 

svjedocima. 

 

Članovi Povjerenstva nemaju pravo na novčanu naknadu za rad u Povjerenstvu. 

 

 


