
POZIV GRAĐANIMA DA POMOGNU U 

RASVJETLJAVANJU SUDBINE NESTALIH 

OSOBA PODRŽAVAJU: 

 

 Predsjednik Republike Hrvatske  

  dr. Ivo Josipović 

 

 Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih 

branitelja 

 

 Udruženje srpskih porodica ubijenih, poginulih, 

nestalih, nasilno odvedenih i invalidnih osoba  

"Protiv zaborava“ 

 

 Samostalna demokratska srpska stranka -SDSS 

 

 Katolička crkva u Hrvatskoj  

 Srpska Pravoslavna Crkva 

Iz priopćenja sa susreta patrijarha Srpske pravoslavne 

Crkve Irineja (Gavrilovića) sa  zagrebačkim nadbiskupom 

kardinalom Josipom Bozanićem:  

 

“….biskupi dviju crkava upućuju poziv odgovornima u 

političkome i društvenome životu, ali i svakomu čovjeku 

koji ima neka saznanja o još uvijek nepronađenim 

osobama, nestalima u ratnim stradanjima devedesetih 

godina prošloga stoljeća, da pomognu u njihovu 

pronalaženju ili u informiranju o njihovim grobovima. 

To je izniman čin ljudskosti i pomoći obiteljima koje ne 

prestaju živjeti svoju bol, neki i više od dva desetljeća. 

Svima koji tuguju i trpe biskupi izražavaju ne samo 

žaljenje nego i svoju ljudsku blizinu, i kršćansku 

solidarnost i suosjećanje.” 

Ministarstvo branitelja 

Uprava za zatočene i nestale 
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 

 

telefon 01/6169-179 

telefaks 01/ 6195-951 

elektronička pošta  Ivan.Grujic@branitelji.hr 

  

telefon za anonimne dojave 

govorni automat 

 Uprave za zatočene i nestale  

 062/111-111  

Ministarstvo branitelja, Uprava za zatočene i nestale 

Možete li pomoći u  

njihovu pronalaženju?   

mailto:Ivan.Grujic@branitelji.hr


 

Iako je od završetka svih ratnih zbivanja u  Republici 

Hrvatskoj prošlo 17 godina, još je uvijek nepoznata 

sudbina 1761 nestalih osoba. 

 

Članovi obitelji nestalih osoba, nakon teških i 

neizvjesnih godina iščekivanja, imaju pravo saznati 

istinu o sudbini svojih najbližih. 

 

Naša je zajednička obveza pomoći im. 

 

POZIVAMO  

 

sve koji svojim informacijama mogu pomoći u 

rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba i pronalasku 

mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica, da s punim 

povjerenjem podijele te informacije s Upravom za 

zatočene i nestale. 

 

U ime članova obitelji nestalih, zahvaljujemo svima 

čije će informacije pridonijeti rješavanju sudbine 

nestalih i omogućiti njihov dostojan pokop. 

 

NESTALE OSOBE jedna su od najbolnijih i 

najdugotrajnijih posljedica rata na području Republike 

Hrvatske. Ratna zbivanja su rezultirala tisućama nestalih. 

Naporima nadležnih tijela Republike Hrvatske do danas je 

riješena sudbina preko  80% evidentiranih nestalih osoba. 

Međutim, još uvijek je nepoznata sudbina 1761 osobe.  

 

Možete li vi pomoći u njihovu pronalaženju?   

 

U dosadašnjem rješavanju sudbine nestalih osoba ključnu su 

ulogu imale informacije prikupljene iz svih raspoloživih 

izvora – od samih građana i udruga, nadležnih tijela 

Republike Hrvatske, nadležnih tijela drugih država i 

međunarodnih organizacija. Nažalost, s protokom vremena 

broj i pouzdanost informacija se smanjuje… 

 

Stoga, pozivamo sve građane da  svojim saznanjima i 

informacijama pomognu u rasvjetljavanju sudbine 

nestalih osoba. 

 

RJEŠAVANJEM PITANJA NESTALIH 
ponajprije se ostvaruje pravo članova obitelji da znaju istinu 

o sudbini svojih najbližih. Ujedno, rješavanje pitanja nestalih 

pridonosi i uspostavi suživota na područjima pogođenima 

ratnim zbivanjima,  povratku prognanih i izbjeglih, 

unaprjeđenju odnosa sa susjednim državama - Republikom 

Srbijom te Bosnom i Hercegovinom kao i rješavanju statusnih 

prava članova obitelji nestalih osoba.  

UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE 

MINISTARSTVA BRANITELJA REPUBLIKE 

HRVATSKE sustavno se bavi rasvjetljavanjem sudbine 

osoba nestalih u ratnim zbivanjima u Republici Hrvatskoj. 

Uprava prikuplja, obrađuje i vodi službene evidencije nestalih 

osoba; prikuplja saznanja o nestalim osobama i grobnim 

mjestima; organizira i koordinira ekshumacije i identifikacije 

te organizira pogrebnu skrb za identificirane osobe. 

Dosadašnjim radom, utvrđena je sudbina preko 80% osoba 

nestalih tijekom ratnih zbivanja u Republici Hrvatskoj. Proces 

traženja nestalih osoba u Republici Hrvatskoj, provodi se 

neovisno o podrijetlu, narodnosti, vjeroispovijesti ili bilo kojoj 

drugoj pripadnosti.  

INFORMACIJE KOJE MOGU 

PRIDONIJETI RJEŠAVANJU SUDBINE 

NESTALIH  

 
 informacije o mogućim mjestima masovnih i 

pojedinačnih grobnica    

 

 informacije o osobama koje bi mogle znati za mjesta 

masovnih i pojedinačnih grobnica    

 

 informacije o tome što se dogodilo nestaloj osobi 

 

 informacije o tome tko bi mogao znati što se dogodilo 

nestaloj osobi  

 

Molimo da informacije koje se dojavljuju budu detaljne i 

precizne koliko god je to moguće.  

 

MOGUĆI NAČINI DOJAVE INFORMACIJA  

UPRAVI ZA ZATOČENE I NESTALE:  

 
► telefonom za anonimne dojave – govornim  automatom   

Uprave za zatočene i nestale  

 

  062/111-111 
(javljanje operatera Uprave - birajte 2  

snimanje poruke - birajte 3) 

  

 

► telefonom 01/6169-179 

► telefaksom  01/ 6195-951 

► pismom 

   (s ili bez navođenja osobnih podataka pošiljatelja) 

Uprava za zatočene i nestale,  

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 

 

► elektroničkom poštom  Ivan.Grujic@branitelji.hr 

► osobno u prostorijama Uprave 

 

U slučaju da pri dojavi informacija navedete podatke o sebi  

ili svom identitetu 

jamčimo da će vaši osobni podaci biti zaštićeni. 
 

Sve eventualne troškove vezane uz dojavu informacija  

nadoknadit će vam Uprava za zatočene i nestale.  
 

 

NAKON DOJAVE INFORMACIJA SLIJEDI: 

 
  provjera (u službenim evidencijama Uprave) radi li se o 

novim ili već poznatim informacijama 

 

  ako se radi o novim informacijama o mjestima masovnih i 

pojedinačnih grobnica, čim bude moguće započeti će se s 

terenskim istraživanjima (probna iskapanja, geološka 

ispitivanja itd.)  

 

  u slučaju vjerodostojne dojave, Uprava za zatočene i 

nestale provodi ekshumaciju posmrtnih ostataka, slijedi 

njihova identifikacija te dostojan pokop u skladu sa željama 

obitelji pronađene osobe  

mailto:Ivan.Grujic@branitelji.hr

