PRIJEDLOG
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“
broj: 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA
ZATOČENE I NESTALE OSOBE

I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale
osobe (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski rod.
III
Povjerenstvo je savjetodavno i stručno međuresorno tijelo Vlade Republike Hrvatske za
pitanja zatočenih i nestalih osoba tijekom Domovinskog rata.
IV.
Zadaća je Povjerenstva da Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge, mišljenja i stručna
obrazloženja iz područja traženja zatočenih i nestalih osoba, te s tim u vezi Povjerenstvo:
1. predlaže Vladi Republike Hrvatske strategiju u području traženja zatočenih i nestalih
osoba, osobito u vezi:
 prikupljanja saznanja o zatočenim i nestalim osobama i mjestima masovnih i
pojedinačnih grobnica
 pregovora o zatočenim i nestalim osobama s nadležnim tijelima drugih država i
 procesa ekshumacija te identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka
2. ocjenjuje stanje u problematici zatočenih i nestalih osoba, predlaže Vladi Republike
Hrvatske mjere za rješavanje određenih problema te mjere za poboljšanje stanja
3. prati aktivnosti poduzete od strane tijela državne uprave i drugih tijela u Republici
Hrvatskoj koja se u svojem djelokrugu rada bave pitanjem zatočenih i nestalih osoba te
predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za poboljšanje odnosno povećanje učinkovitosti
njihovog rada

4. prati rad međunarodnih organizacija koje se u svojemu djelokrugu bave pitanjem zatočenih
i nestalih osoba u Republici Hrvatskoj te njihove odnose s Republikom Hrvatskom i Vladi
Republike Hrvatske daje prijedloge i mišljenja o modalitetima suradnje
5. prati aktivnosti udruga registriranih u Republici Hrvatskoj koje okupljaju obitelji zatočenih
i nestalih osoba te Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge i mišljenja o načinu suradnje i
6. prati iskustva drugih zemalja i međunarodnih organizacija koje se bave traženjem zatočenih
i nestalih osoba, te sukladno interesu i potrebama, predlaže Vladi Republike Hrvatske
uspostavu suradnje.
V.
Povjerenstvo čini po jedan predstavnik, odnosno dužnosnik:
 Ministarstva hrvatskih branitelja,
 Ministarstva unutarnjih poslova,
 Ministarstva obrane,
 Ministarstva pravosuđa,
 Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
 Ministarstva zdravstva,
 Državnog odvjetništva Republike Hrvatske,
 Sigurnosno – obavještajne agencije,
 Vojne sigurnosno – obavještajne agencije,
 Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku,
 Hrvatskog crvenog križa.
Predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja je dužnosnik nadležan za pitanja zatočenih i
nestalih osoba, te je ujedno predsjednik Povjerenstva.
Tajnik Povjerenstva je državni službenik Ministarstva hrvatskih branitelja, ustrojstvene
jedinice nadležne za poslove zatočenih i nestalih osoba.
VI.
Predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva iz točke V. ove Odluke imenuje Vlada Republike
Hrvatske na prijedlog Ministarstva hrvatskih branitelja, uz prethodni prijedlog čelnika
njihovih tijela iz točke V. stavka 1. ove Odluke.
VII.
Za potrebe pregovora s nadležnim tijelima drugih država, te razgovore s međunarodnim
organizacijama predsjednik Povjerenstva određuje Pregovarački tim i predvodi ga.
Članove Pregovaračkog tima iz stavka 1. ove točke čine tajnik Povjerenstva i pojedini članovi
Povjerenstva koje, ovisno o sadržaju pregovora, odredi predsjednik Povjerenstva.
VIII.
Stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Povjerenstva obavlja Ministarstvo
hrvatskih branitelja, putem tajnika Povjerenstva iz točke V. stavka 3. ove Odluke.

IX.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske, te joj o svom radu podnosi
godišnje izvješće
X.
Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva iz točke V. ove Odluke imenovat će se u roku od 60
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
XI.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade
Republike Hrvatske za zatočene i nestale („Narodne novine“ broj 46/13).
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje dužnost predsjednika, članova i tajnika
Povjerenstva imenovanih temeljem Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike
Hrvatske za zatočene i nestale (Narodne novine broj 46/13) iz stavka 1. ove točke.
XII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,
PREDSJEDNIK
Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE
Od 1991. godine, pri Vladi Republike Hrvatske djeluju komisije/povjerenstva nadležna za
pitanje osoba nestalih u Domovinskom ratu. Rješavanje pitanja nestalih zahtjeva međuresorni
pristup, odnosno uključenje svih tijela, ustanova i organizacija koje imaju ulogu u ovom
procesu, a da bi se osiguralo strateško planiranje, jednoznačno definiranje obveza te
prevladavanje administrativnih prepreka.
S tim u vezi, Odlukom o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i
nestale („Narodne novine“ broj 46/13) osnovano je zadnje takvo, međuresorno tijelo
(Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale, dalje: Povjerenstvo), čiji
mandat članova još uvijek traje. Povjerenstvo je savjetodavno i stručno međuresorno tijelo
Vlade Republike Hrvatske za pitanja zatočenih i nestalih, koje za razliku od Uprave za
zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja koja obavlja stručne i administrativne
poslove u procesu traženja, ima zadaću davanja mišljenja, prijedloga i stručnih obrazloženja o
pitanjima iz područja traženja nestalih osoba.
U međuvremenu, predsjednik i veći broj članova Povjerenstva su razriješeni sa svojih
dužnosti u svojim matičnim tijelima, ovo posebice u odnosu na ministarstva, te Povjerenstvo
više ne egzistira u smislu Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za
zatočene i nestale („Narodne novine“ broj 46/13) kojom je osnovano.
S obzirom na opsežnost izmjena, odnosno nomotehničke dorade teksta Odluke i usklađenje s
novinama u sustavu državne uprave, odnosno nazivima ministarstava te tehničke zapreke u
djelovanju Povjerenstva, predlaže se donošenje ove Odluke kojom će se osnovati novo
međuresorno tijelo – Povjerenstvo. Isto bi činili predstavnici, odnosno dužnosnici:
Ministarstva hrvatskih branitelja (dužnosnik nadležan za Upravu za zatočene i nestale istog
Ministarstva te ujedno i predsjednik), Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane,
Ministarstva pravosuđa, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva zdravstva,
Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Sigurnosnih agencija (SOA, VSOA), Zavoda za
sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te Hrvatskog Crvenog
križa.
Također se ovom Odlukom predlaže prethodnu Odluku o osnivanju Povjerenstva Vlade
Republike Hrvatske za zatočene i nestale („Narodne novine“ broj 46/13) staviti izvan snage,
kao i utvrditi prestanak dužnosti predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva imenovanih na
temelju iste Odluke.

