PRAVA

HRVATSKIH BRANITELJA
I HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA
Hrvatski sabor je 13.12.2013. Zakonom o smanjenju mirovina
određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, smanjio povlaštene mirovine iznad 5.000,00
kuna za 10%. Iz ove mjere izuzeti su stopostotni (100%) hrvatski
ratni vojni invalidi (HRVI) i obiteljske mirovine djece smrtno stradalih i udovica koje su sukorisnici zajedno s djecom.
Ulaskom Hrvatske u EU ukinute su carinske i porezne olakšice na
uvoz automobila temeljem uredbe Vijeća EU. Međutim, hrvatski
ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine sa stopostotnim (100%) oštećenjem organizma i dalje imaju pravo na dodjelu
osobnog automobila u vlasništvo uz prilagodbe svakih 7 godina.
1.1.2013. radi provođenja Socijalne reforme kojom su se
objedinile sve socijalne naknade, ukinute su opskrbnine kao novčani
primitak socijalno najugroženijih hrvatskih branitelja, a uvedene su
zajamčene minimalne naknade. Postupak dobivanja zajamčene minimalne naknade provode Centri za socijalnu skrb, a branitelji zahtjev
podnose uredu državne uprave u županiji prema mjestu prebivališta.
NAJVAŽNIJE AFIRMATIVNE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O
PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I
ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (NN 140/14, 148/13, 92/14)
•

POVOLJNIJI UVJETI ZA OBITELJSKU MIROVINU UDOVICA
HRVI-A I. I II. SKUPINE

udovica umrlog HRVI-a iz Domovinskog rata I. i II. skupine, kojemu je do smrti bilo priznato
pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe ima pravo na obiteljsku mirovinu po općim
propisima, ako su u trenutku smrti HRVI-a navršile 40 godina starosti).

•

JAČANJA PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU I UVOÐENJE
PREKRŠAJNIH SANKCIJA

poslodavci su obvezni obavijestiti kandidate s kojima nisu sklopili ugovor o radu o sklopljenom
ugovoru; također je određen rok od 8 dana od otkaza ugovora čijim sklapanjem je povrijeđeno
navedeno pravo u kojem pravna osoba mora sklopiti ugovor o radu s osobom čije pravo je
povrijeđeno, a ako se taj ne uvažava, uvodi se zakonska presumcija zasnivanja radnog odnosa;
pojačana je prekršajna odgovornost za nepoštivanje gore navedenog roka određivanjem novčane
kazne u iznosu od 10.000,00 do 300.000,00 kn kojom će se kazniti pravna osoba.

•

•

•

HRVATSKI BRANITELJI – POVIJESNO ZNAČAJNE OSOBE

hrvatski branitelji koji su smrtno stradali smatraju se povijesno značajnim osobama, te u slučaju
kada navedene osobe nemaju nasljednike vlasnici groblja (jedinice lokalne samouprave) nastavit
će održavanje njihovih grobnih mjesta.

REGISTAR HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

javna dostupnost popisa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz Registra hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata u svrhu jačanja digniteta hrvatskih branitelja i promicanja vrijednosti
Domovinskog rata kao i jačanja časti i ugleda hrvatskih branitelja.

OSTVARIVANJE STATUSA HRVATSKOG BRANITELJA KOJI SU SAMOVOLJNO
NAPUSTILI POSTROJBU

status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju i osobe koje su samovoljno napustile
postrojbu bez dopuštenja nadležnog zapovjednika odnosno osobe koje su se same ranile radi
izbjegavanja vojne obveze za period u kojem su naknadno sudjelovale u obrani suvereniteta
Republike Hrvatske nakon samovoljnog napuštanja postrojbe.

•

•

•

-

STAMBENO ZBRINJAVANJE

subvencioniranje kamatne stope za stambene kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne
kamate za kupnju ili izgradnju kuće ili stana za HRVI, ostvarivanja prava na stambeno zbrinjava
nje ukoliko je stranka stambeno zbrinuta po drugom posebnom propisu, ali ne na odgovarajući
način, pravo na stambeno zbrinjavanje omogućeno je i dragovoljcima, pripadnicima borbenog
sektora, koji nisu niti stekli status HRVI, a u Domovinskom ratu su proveli najmanje 2 godine.

SKLAPANJE NOVE BRAČNE ILI IZVANBRAČNE ZAJEDNICE

udovicama i izvanbračnim suprugama smrtno stradalih hrvatskih branitelja omogućeno je skla
panje nove bračne ili izvanbračne zajednice bez gubitka stečenih prava uz uvjet da nakon njihove
smrti ta prava ne može naslijediti novi bračni /izvanbračni/ drug kao niti njihova zajednička djeca.

PROGRAMI MINISTARSTVA POSTALI ZAKONSKA KATEGORIJA

programi koji se provode u cilju očuvanja i zaštite digniteta hrvatskih branitelja postali su
zakonska kategorija te stoga imaju veći značaj kod pribavljanja proračunskih sredstava.
Programi su sljedeći:

-

Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz
Domovinskog rata,
Program liječenja HRVI 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori,
Program za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji,
Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih,
zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja,
Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom,
Projekt sufinanciranja izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u
Domovinskom ratu,
Projekt sufinanciranja troškova pripremnih tečajeva za upis na visoka učilišta,
Program potpora projektima udruga proisteklim iz Domovinskog rata.

•

VETERANSKI CENTAR

-

•

osiguranja različitih oblika skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju kao i za druge osobe
(mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata, žrtve silovanja u Domovinskom ratu…).

BRANITELJSKO SOCIJALNO-RADNE ZADRUGE

nadležnost MB-a, vođenje evidencije zadruga,
upravitelji koji ostvaruju prava temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja ista ne gube
obnašanjem funkcije upravitelja,
cilj: uključivanje u radne i gospodarske procese i povećanja konkurentnosti braniteljskih
socijalno-radnih zadruga te uspješnije uključivanje na tržište rada.

