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                                                                                                                              PRIJEDLOG 
 
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 
150/2011), a u vezi s člankom 32. Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih 
groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja („ Narodne novine“ broj 
143/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________  2013. godine 
donijela 
 

ODLUKU 
 

O POVJERENSTVU ZA ISTRAŽIVANJE, URE ĐENJE I ODRŽAVANJE 
VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG 

RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA 
 

I. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se sastav Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih 
groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) koje je  savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. 
 

II. 
 
Povjerenstvo provodi mjere i aktivnosti s namjerom postizanja učinkovitije provedbe Zakona 
o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i 
poslijeratnog razdoblja. 

III. 
 
Povjerenstvo čini dvadesetjedan/na predstavnik/ca i to po jedan/na  predstavnik/ca sljedećih 
državnih tijela, ustanova, organizacija, instituta, vjerskih institucija i drugih koji se bave 
pitanjima iz Zakona: 
 

- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
- Ministarstvo unutarnjih poslova 
- Ministarstvo pravosuđa  
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 
- Ministarstvo kulture 
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
- Hrvatski institut za povijest 
- Hrvatska biskupska konferencija 
- Mitropolija zagrebačko-ljubljanska  
- Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj 
- Židovska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj 
- Koordinacija židovskih općina u Republici Hrvatskoj 
- Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava 
- Hrvatski Crveni križ 
- Hrvatski državni arhiv 
- Udruga gradova u Republici Hrvatskoj 
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- Udruga općina u Republici Hrvatskoj  
- Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske 
- Hrvatski domobran, udruga ratnih veterana Hrvatske. 
 

Ministarstvo branitelja predlaže dva/dvije predstavnika/ce u Povjerenstvo. 
 

IV. 
 

Predsjednika/cu Povjerenstva, zamjenika/cu predsjednika/ce Povjerenstva, članove/ice 
Povjerenstva imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva 
branitelja, uz prethodni prijedlog njihovih matičnih tijela. 
 
Za predsjednik/ca Povjerenstva imenovat će se po položaju ministar/ica branitelja, a za 
zamjenik/cu predsjednika/ce Povjerenstva imenovat će se drugi predloženi predstavnik/ca 
Ministarstva branitelja. 
 

V. 
 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja  Ministarstvo branitelja. 
 

VI. 
 
Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Vladi Republike Hrvatske.  
 
Povjerenstvo o svome radu, podnosi godišnje izvješće Hrvatskom saboru i Vladi Republike 
Hrvatske.  
 

VII. 
 

Povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu. 
 

VIII. 
 

Članovi/ice Povjerenstva koji nisu predstavnici/ce državnih tijela i ustanova, prigodom 
dolaska na sjednicu  Povjerenstva imaju pravo na naknadu troškova za službeno putovanje 
(dnevnicu i troškove prijevoza) pod uvjetima i u visini kao korisnici državnog proračuna. 
 

IX. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Narodnim novinama“. 
 
 
KLASA: 
URBOJ: 
Zagreb, ______________  2013. 

         PREDSJEDNIK 
 

         Zoran Milanović 
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                                                         OBRAZLOŽENJE 

 

Osnivanje Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja 
žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja predviđeno je člankom 32. Zakona o 
istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i 
poslijeratnog razdoblja („Narodne novine“ broj 143/2012). Povjerenstvo za istraživanje, 
uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja 
poslijeratnog razdoblja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je savjetodavno tijelo Vlade 
Republike Hrvatske čiji je rad javan. Osnovna zadaća Povjerenstva je da svojim aktivnostima 
i mjerama  pridonese uspostavi sustava kojim će se očuvati spomen na sve stradale u Drugom 
svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju  bez obzira na nacionalnu, vjersku i ideološku 
pripadnost žrtava.  
 
Točka I. 

• ovom točkom propisan je predmet Odluke o osnivanju Povjerenstva za istraživanje, 
uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i 
poslijeratnog razdoblja, a određeno je da je Povjerenstvo savjetodavno tijelo Vlade 
RH. 

 
Točka II. 

• ovdje se određuje zadaća Povjerenstva, a ista se sastoji od niza mjera i aktivnosti za 
uspješnu provedbu Zakona  o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, 
groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. 

 
Točka III. 

• ovom točkom određuje se da Povjerenstvo čine 21 predstavnik određenih državnih 
tijela, ustanova, organizacija, instituta, vjerskih institucija i drugih koji se bave 
pitanjima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Prilikom određivanja 
sastava Povjerenstva nastojalo se obuhvatiti državna tijela, ustanove, organizacije, 
institute, vjerske institucije i udruge koje su relevantne za pitanja žrtava Drugog 
svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.  

 
Točka IV. 

• ovom točkom uređuje se način imenovanja i razrješavanja predsjednika, zamjenika 
predsjednika te članova Povjerenstva. Predviđeno je da se za predsjednika i 
zamjenika predsjednika Povjerenstva imenuju po položaju ministar branitelja, a za 
zamjenika predsjednika Povjerenstva imenovao bi se drugi predloženi predstavnik 
Ministarstva branitelja.  

 
Točka V. 

• ovom točkom određuje se da stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo 
obavlja  Ministarstvo branitelja  

 
Točka VI. 

• ovom točkom, sukladno članku 32. stavak 6. Zakona o istraživanju, uređenju i 
održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog 
razdoblja, određuje se da je Povjerenstvo za svoj rad odgovorno Vladi Republike 
Hrvatske . Nadalje, predviđa se obveza Povjerenstva da jednom godišnje Vladi i 
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Hrvatskom saboru podnosi izvješće o svom radu, sukladno članku 32. stavak 7. 
Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog 
svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. 

 
Točka VII. 

•   Povjerenstvo se obvezuje da donese poslovnik o svom redu.  
 
Točka VIII. 

• ovom točkom se određuje da članovi/ce Povjerenstva imaju pravo na isplatu dnevnica 
i naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednicu Povjerenstva. Ovo pravo se ne 
odnosi na predstavnike/ce državnih tijela i  ustanova, a na proračunskoj poziciji 
Ministarstva branitelja osigurana su sredstva za isplatu dnevnica i troškova prijevoza. 

 
Točka IX. 

• ovom točkom predviđeno je da Odluka stupi na snagu danom donošenja, uz obveznu 
objavu u „Narodnim novinama“. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


