
ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ  

САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ У ТРАЖЕЊУ НЕСТАЛИХ ОСОБА  

  

 

Савјет министара Босне и Херцеговине и Влада Републике Хрватске (у даљем тексту: 

стране), 

 

- на основу Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, који је 

парафиран у Дејтону 21. новембра 1995. године, а потписан у Паризу 14. децембру 

1995. године, 

 

- желећи допринијети ублажавању хуманитарних посљедица ратних сукоба, 

 

- потврђујући обавезу страна да обавијесте о судбини особа које су се налазиле у 

њиховој власти или на подручју под њиховом контролом, 

 

- свјесне потребе за сарадњом у тражењу несталих особа и поново афирмишући 

право породица да сазнају истину о свом несталом члану, 

 

споразумјели су се како слиједи: 

 

I. OCНОBHA OДРЕДБА 

 

Члан 1. 

 

Овим протоколом уређују се међусобни односи, обавезе и начин сарадње надлежних 

органа Босне и Херцеговине и Републике Хрватске у поступку тражења особа несталих 

у сукобу на државној територији држава страна, а ради ефикасног рјешавања питања 

несталих особа, односно проналаска и идентификације њихових посмртних остатака. 

 

II. ПОСТУПАЊЕ СТРАНА 

 

Члан 2. 

 

Стране ће без одгађања, посредством надлежних органа, предузимати све потребне мјере 

и радње у истраживању судбина несталих особа из своје надлежности. 

 

Надлежни органи страна могу дa договорe правила поступања у примјени овог 

протокола. 

 

Члан 3. 

 

Стране ће без одгађања размјењивати све информације везане за рјешавање случајева 

несталих особа посредством својих надлежних органа. 

  

Члан 4. 

 

Страна ће по захтјеву друге стране безусловно предати посмртне остатке прелиминарно 

идентификованих несталих особа из надлежности друге стране.  



 

Посмртни остаци ће бити предати најкасније у року 30 дана од дана пријема захтјева из 

става 1. овог члана.  

 

III. ПОСТУПАК ЕКСХУМАЦИЈЕ 

 

Члан 5. 

 

У случају да једна страна располаже сазнањем о могућем мјесту покопа посмртних 

остатака једне или више несталих особа на државној територији државе друге стране, 

информацију ће доставити другој страни на провјеру.  

 

Зависно од резултата провјере из става 1. овог члана, свака страна може другој страни 

поднијети приједлог за ексхумацију посмртних остатака. 

 

Стране ће обавити све потребне провјере у оквиру своје надлежности и међусобно 

размијенити расположиве информације те одговорити на приједлог за ексхумацију у 

року од 60 дана од дана његовог пријема, а у случају када се информација покаже 

вјеродостојном, у наведеном року ће започети поступак ексхумације у складу са домаћим 

правним прописима државе стране на чијој се територији ексхумација врши. 

  

Изузетно, у случајевима када се захтјев односи на ексхумацију посмртних остатака 

сахрањених у заједничким гробницама, ексхумација ће бити обављена у складу са 

договором надлежних органа Босне и Херцеговине и Републике Хрватске.  

 

Страна ће о ексхумацији благовремено обавијестити другу страну која може упутити 

своје посматраче на мјесто на којем се врши ексхумација, на државној територији државе 

друге стране, ради присуствовања цијелом току ексхумације.  

 

Страна која врши ексхумацију може о њој обавијестити заинтересoване међународне 

организације које дјелују на њеној државној територији и које могу упутити своје 

посматраче ради присуствовања цијелом току ексхумације. 

 

IV. ПОСТУПАК ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ  

 

Члан 6. 

 

Стране ће размјењивати све расположиве податке у вези сa идентификацијом посмртних 

остатака несталих и особа чији се посмртни остаци траже, а који су од интереса за једну 

од страна.  

 

Члан 7. 

 

Страна ће о идентификацији благовремено обавијестити другу страну која може упутити 

своје посматраче на мјесто на којем се врши идентификација, на државној територији 

државе друге стране, ради присуствовања цијелом току идентификације.  

 

Страна која врши идентификацију може о њој обавијестити заинтересоване међународне 

организације које дјелују на њеној државној територији које могу упутити своје 

посматраче ради присуствовања цијелом току идентификације. 



 

Члан 8. 

 

Стране ће сарађивати у обавјештавању породица које се позивају на идентификацију 

посмртних остатака несталих особа, а у обављању тих послова сaрађиваће сa 

представницима међународних организација које су укључене у овај поступак. 

 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 

Овај протокол ступа на снагу са датумом пријема посљедњег писаног обавјештења којим 

се стране међусобно обавјештавају, дипломатским путем, о испуњавању њихових 

унутрашњих правних услова за његово ступање на снагу. 

 

Овај протокол склапа се на неодређено вријеме. 

 

Члан 10. 

 

Свака страна може у свако доба да откаже овај протокол писаним обавјештењем другој 

страни, дипломатским путем,  и у том случају овај протокол престаје да важи 90 дана од 

датума пријема обавјештења о отказу. 

 

Престанак важења овог протокола не утиче на довршење активности и обавеза започетих 

у складу са одредбама овог протокола, а које у тренутку престанка важења нису 

довршене, осим ако се стране не договоре другачије. 

 

Члан 11. 

 

Овај протокол се може измијенити и допунити у свако доба узајамним писаним 

пристанком страна, а измјене и допуне ступају на снагу у складу сa поступком 

прописаним у члану 9. ставу 1. овог протокола.  

 

 

 

Састављено у ____________ дана__________у два примјерка, сваки на језицима у 

службеној употреби у Босни и Херцеговини  (босанском, хрватском и српском језику) и 

на хрватском језику, при чему су сви текстови једнако вјеродостојни. 

 

 
  ЗА САВЈЕТ МИНИСТАРА  

БОСНЕ И    ХЕРЦЕГОВИНЕ  
                       ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

 

 
 


