
Nestali

Možete li pomoći 
u njihovu 

pronalaženju?

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
 Uprava za zatočene i nestale

MOGUĆI NAČINI DOJAVE  
INFORMACIJA UPRAVI ZA  

ZATOČENE I NESTALE: 

 telefonom za anonimne  
dojave – govornim  automatom 

Uprave za zatočene i nestale 

 072/111-111
(javljanje operatera Uprave - birajte 2 

snimanje poruke - birajte 3)

  telefonom: + 385 1 / 2308-759
 telefaksom: +385 1 / 6195-951

 pismom   
Uprava za zatočene i nestale

Ministarstva hrvatskih branitelja 
Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb

(s ili bez navođenja osobnih podataka pošiljatelja)

  elektroničkom poštom
 uzndr@branitelji.hr 

(Domovinski rat)

uzn2srpr@branitelji.hr
(Drugi svjetski rat i poslijeratno razdoblje)

 

 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.

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 
Uprava za zatočene i nestale

Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb

 telefon: 01/2308-759

 telefaks: 01/6195-951 

 elektronička pošta:  

uzndr@branitelji.hr 

uzn2srpr@branitelji.hr

telefon za anonimne dojave
govorni automat

 Uprave za zatočene i nestale

 072/111-111



UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE
MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

• sustavno se bavi rasvjetljavanjem sudbine svih 
državljana i građana Republike Hrvatske nestalih 
u Domovinskom ratu 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 
posmrtnih ostataka te organizira pogrebnu skrb za 
identificirane osobe.

• bavi se istraživanjem i uređenjem groblja žrtava 
Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, 
postupanjem s pronađenim posmrtnim ostacima 
žrtava Drugog svjetskog rata i žrtava poslijeratnog 
razdoblja te trajnim održavanjem vojnih groblja, 
groblja žrtava rata i poslijeratnog razdoblja.

NESTALE OSOBE U DOMOVINSKOM RATU
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. Potrebna 
nam je Vaša pomoć kako bismo konačno riješili 
pitanje nestalih.

ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I 
POSLIJERATNOGA RAZDOBLJA 

U Republici Hrvatskoj su još uvijek posebno 
osjetljivo pitanje i tema. Nedostatak sustavnog  i 
nepristranog pristupa žrtvama Drugog svjetskog rata 
i poslijeratnoga razdoblja, uzrokovao je nejednak, 
diskriminirajući odnos prema žrtvama i samim tim 
nezadovoljavajuću razinu očuvanja spomena na sve 
stradale u Dugom svjetskom ratu i poslijeratnome 
razdoblju.

Možete i Vi pomoći u prikupljanju saznanja o 
mjestima masovnih grobnica žrtava Drugog 

svjetskoga rata i poslijeratnoga razdoblja

Rješavanje pitanja žrtava Drugog svjetskog rata 
i poslijeratnoga razdoblja

pridonosi ostvarenju prava članova obitelji da znaju 
istinu o sudbini svojih najbližih, pravu na dostojan 
pokop i komemoriranje žrtava te utvrđivanju 
povijesne istine o žrtvama kao temeljnom preduvjetu 
za bolje društvo i neopterećenu budućnost.

Kako je uglavnom riječ o neobilježenim i prikrivenim 
grobnim mjestima koje tek treba utvrditi i istražiti 
Uprava za zatočene i nestale, koja operativno provodi 
navedene zadaće, prilagodila je metode prikupljanja, 
objedinjavanja i analize podataka te metode istraživanja 
krajnjem cilju, a to je: na što ekonomičniji način, 
uz korištenje postojećih resursa i saznanja drugih 
institucija što preciznije i pouzdanije utvrditi mjesta 
na kojima se nalaze masovni grobovi iz nadležnosti 
Zakona. Kada dokazi prikupljeni za pojedinu lokaciju 
udovoljavaju kriteriju utemeljene sumnje ta se lokacija 
smatra pripremljenom za probna iskapanja, odnosno 
ekshumaciju i utvrđivanje broja posmrtnih ostataka. 
Istraživanje se smatra završenim sa završetkom 
probnih iskapanja. Ukoliko se iskapanjima utvrdi 
postojanje grobnice, sukladno Zakonu utvrđuje se broj 
žrtava kao i drugi parametri potrebni za obilježavanje 
te lokacije (okolnosti stradavanja, kolektivni identitet 
žrtava, ako postoje uvjeti i osobni identitet žrtava). 
Ako probna iskapanja ne potvrde sumnju u masovnu 
grobnicu, konstatira se negativan nalaz, a ovisno 
o sadržaju podupiruće dokumentacije slučaj se ili 
zatvara ili se nastavlja daljnja obrada, kako bi se utvrdila 
lokacija.

prijavom fizičke i/ili pravne osobe

Možete li Vi pomoći u pronalaženju osoba 
nestalih u Domovinskom ratu?  

U dosadašnjem rješavanju sudbine nestalih osoba 
ključnu su ulogu imale informacije o nestalim 
osobama i grobnim mjestima prikupljene iz svih 
raspoloživih izvora – od samih građana i udruga, 
nadležnih tijela Republike Hrvatske, nadležnih 
tijela drugih država i međunarodnih organizacija. 
Na žalost, protokom vremena broj i pouzdanost 
informacija se smanjuje...

Rješavanjem pitanja nestalih
ponajprije se ostvaruje pravo članova obitelji da 
znaju istinu o sudbini svojih najbližih. Ujedno, 
rješavanje pitanja nestalih pridonosi rješavanju 
statusnih prava članova obitelji nestalih osoba, 
povratku prognanih i izbjeglih, normalizaciji života 
na područjima pogođenima ratnim zbivanjima kao i 
unaprjeđenju odnosa sa susjednim državama. 

Iako je od završetka svih ratnih zbivanja u  Republi-
ci Hrvatskoj prošlo više od 20 godina, još je uvijek 
nepoznata sudbina značajnog broja nestalih osoba.
Članovi obitelji nestalih osoba, nakon teških i ne-
izvjesnih godina iščekivanja, imaju pravo saznati 
istinu o sudbini svojih najbližih.

Naša je zajednička obveza pomoći im.

POZIVAMO
sve koji svojim informacijama mogu pomoći u ra-
svjetljavanju sudbine nestalih osoba i pronalasku 
mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica, da s pu-
nim povjerenjem podijele  informacije s Upravom 
za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih brani-
telja.
U ime članova obitelji nestalih, zahvaljujemo svima 
čije će informacije pridonijeti rješavanju sudbine 
nestalih i omogućiti njihov dostojan pokop.

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.

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 izvidima 
i istraživanjima (snimanje iz zraka, geološka 
ispitivanja, probna iskapanja, 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.


