
PRIJEDLOG 

 

 

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

br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 

2019. godine donijela  

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K  

 

 

 

1. Prihvaća se Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije razvoja sustava podrške 

žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine, u tekstu koji je 

Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo pravosuđa aktom, klase: 730-24/12-01/177, 

urbroja: 514-06-02-02-18-236, od 18. prosinca 2018. godine. 

  

2. Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa da objavi Akcijski plan iz točke I. ovoga 

Zaključka na svojoj mrežnoj stranici. 

 

3. Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa da o ovom Zaključku izvijesti sva tijela uključena 

u provedbu Akcijskog plana iz točke I. ovoga Zaključka. 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

Zagreb, 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

 

Ministarstvo pravosuđa je 2014. godine na temelju članka 39. u vezi članka 38. Zakona o 

sustavu državne uprave (Narodne novine br. 150/11, 12/13) i članka 33. Uredbe o načelima za 

unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine, br. 154/11, 17/12) donijelo 

Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i 

svjedocima. Slijedom Odluke o osnivanju Povjerenstva za  praćenje i unaprjeđenje sustava 

podrške žrtvama i svjedocima izrađen je tekst Nacrta prijedloga Nacionalne strategije razvoja 

sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. 

godine koju 2015. godine donosi Vlada Republike Hrvatske. 

 

Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima za razdoblje od 2016. do 

2020. izrađena je u suradnji Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutarnjih poslova, 

Ministarstva branitelja, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja, Ureda 

za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, državnog 

odvjetništva, predstavnika organizacija civilnog društva i drugih stručnjaka.  

Nakon toga 2017. godine Ministarstvo pravosuđa na temelju članka 39. u vezi članka 38. 

Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 150/11, 12/13, 93/16, 104/16) i članka 

33. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine, br. 

154/11, 17/12, 118/16) donosi novu Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje i 

unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima i pripadajuće Rješenje o imenovanju 

predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje 

sustava podrške žrtvama i svjedocima, radi potrebe donošenje Akcijskog plana i radi 

promjene članova imenovanih prethodnom Odlukom donesenom 2014. godine. 

Navedena Nacionalna strategija u poglavlju IX. AKCIJSKI PLAN propisuje obvezu 

donošenja Akcijskog plana za područje razvoja podrške žrtvama i svjedocima kojim će se 

podrobnije opisati pojedine mjere i načini ostvarivanja postavljenih ciljeva i mjera kao i 

konkretne zadaće pojedinih izvršitelja za odabrano proračunsko razdoblje na osnovu 

postavljenih ciljeva i definiranih mjera Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama 

i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Akcijski plan 

slijedi sadržajnu i terminološku strukturu te ciljeve i prioritete Nacionalne strategije razvoja 

sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. 

godine. Akcijskim planom preciznije se definiraju pojedine mjere, razradom pojedinačnih 

aktivnosti, načini njihova ostvarivanja, rokovi izvršenja i procjena potrebnih financijskih 

sredstava za provedbu određenih mjera odnosno aktivnosti. 

Povjerenstvo za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima, u suradnji s 

relevantnim tijelima državne uprave izradilo je Nacrt teksta Akcijskog plana. 

Povjerenstvo posredstvom Ministarstva pravosuđa predlaže Vladi Republike Hrvatske 

prihvaćanje Akcijskog plana uz Nacionalnu strategiju razvoja sustava podrške žrtvama i 

svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine.  


