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      HRVATSKI SABOR 
     VIJEĆE ZA GRAĐANSKI NADZOR 
SIGURNOSNO-OBAVIJEŠTAJNIH AGENCIJA 
 
Zagreb, 14. lipnja 2019. godine 
 

Na temelju članka 112. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 79/06. i 105/06. - 
ispravak) i Odluke o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 46/07, 
dalje u tekstu: Odluka o radu Vijeća) na 56. sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu 
sigurnost, donio je  

 

PROGRAM RADA 
Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija za 2019. godinu 

 

Zadaća/aktivnost Nositelj i vrijeme izvršenja 

Sačiniti i podnijeti predsjedniku Hrvatskoga sabora izvješće o radu Vijeća za 
2018. godinu 

Predsjednica Vijeća, I. tromjesečje 2019. 

Sačiniti sažetak izvješća o radu Vijeća za 2018. godinu te zatražiti odobrenje 
Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost za objavu istog na mrežnoj 
stranici Hrvatskoga sabora  

Predsjednica Vijeća, I. tromjesečje 2019 

Donijeti novi Poslovnik o radu Vijeća  Vijeće, I. tromjesečje 2019. 

Zaprimati zahtjeve građana, državnih tijela i pravnih osoba o zamijećenim 
nezakonitim postupcima ili nepravilnostima, osobito u slučajevima kršenja 
Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda i prema Poslovniku o 
radu Vijeća obavljati nadzor po svakoj od zaprimljeni predstavki 

Vijeće i radne skupine, trajno 

Održavati sjednice Vijeća i sastanke radnih skupina koje se formiraju za svaku 
pojedinu predstavku i/ili druga pitanja važna za samostalan rad Vijeća   

Vijeće i radne skupine, trajno 
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U obavljanju poslova na temelju predstavki, vršiti uvid u izvješće i druge 
dokumente sigurnosno-obavještajnih agencija, obavljati razgovore s čelnicima i 
službenim osobama agencija kada je to nužno za utvrđenje činjenica odlučnih 
za ocjenu zakonitosti rada agencija te obaviti razgovor s podnositeljem 
predstavke, kada je to potrebno 

Vijeće i radne skupine, trajno 

Obavještavati podnositelje zahtjeva o izvršenom nadzoru, pri čemu će se u 
odgovoru na zahtjev ograničiti isključivo na primjedbe postavljene u predstavci 

Vijeće, trajno 

Izvijestiti (žurno) predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu 
sigurnost kada Vijeće izvršenim nadzorom utvrdi da postoji opravdana sumnja 
da je došlo do bezrazložnog kršenja Ustavom zajamčenih ljudskih prava i 
temeljnih sloboda ili do prekoračenja zakonskih ovlasti od strane sigurnosno-
obavještajne agencije  

Predsjednica Vijeća, žurno po utvrđivanju stanja 

Izvijestiti (žurno) o rezultatima nadzora predsjednika Republike Hrvatske, 
predsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Vlade, Glavnoga državnog 
odvjetnika i predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 
kada se izvršenim nadzorom utvrdi postojanje nezakonitosti  

Predsjednica Vijeća, žurno, po utvrđivanju stanja 

Izvješćivati Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o radu i 
aktivnostima Vijeća, a posebice glede postupanja po pojedinim 
predstavkama/zahtjevima 

Predsjednica Vijeća, po potrebi 

Zatražiti prethodnu suglasnost Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu 
sigurnost, sukladno odredbama Odluke o radu Vijeća i Poslovnika Vijeća 

Predsjednica Vijeća i ovlašteni član Vijeća, po 
potrebi 

Sudjelovati na znanstveno-stručnim skupovima, okruglim stolovima i 
radionicama o pitanjima iz djelokruga Vijeća uz prethodnu suglasnost Odbora 
za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.  

Predsjednica i članovi/član Vijeća, prema 
mogućnostima  

 

                      
 


