
 
 
Povjerenstvo za socijalnu politiku  
 

Na temelju članka 37. Poslovnika, a u vezi članka 28. Poslovnika o radu Gospodarsko-
socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela, Povjerenstvo za socijalnu politiku na 26. sjednici, održanoj 
3. studenoga 2017. godine, razmatralo je Nacrt konačnog prijedloga zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 

 
Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova Povjerenstva usvojeno je sljedeće  
 

MIŠLJENJE 
 

1. Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska udruga poslodavaca podržavaju donošenje Nacrta 
konačnog prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 
obitelji. 
 

2. Savez samostalnih sindikata Hrvatske suzdržan je u odnosu na donošenje Nacrta konačnog 
prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 
 

3. Matica hrvatskih sindikata i Hrvatska udruga radničkih sindikata ne podržavaju donošenje 
Nacrta konačnog prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji. 

 
4. Ovom mišljenju prilaže se izdvojeno mišljenje Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske udruge 

radničkih sindikata. 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA 
 

Hrvatska udruga poslodavaca podržava donošenje Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, no predlažemo da Ministarstvo hrvatskih branitelja 
kao predlagatelj Zakona razmotri i uvaži prijedloge HUP-a vezano uz članak 127. 
 

Članak 127. stavak 1.  

 
Predlažemo da se mijenja i glasi:  
„Prednost pri smještaju u ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge smještaja sukladno 
propisima o socijalnoj skrbi, a kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, područne 
(regionalne) samouprave i drugih osnivača imaju sljedeće osobe, prema redoslijedu“ 
 
Obrazloženje: 
U RH usluge smještaja, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi pružaju ustanove kojim je osnivač 
Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te vjerska zajednica, 
trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička. 
Stoga smo stava, a obzirom na ugovore koje navedene ustanove imaju s Ministarstvom za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o pružanju usluga smještaja nepotrebno ograničavati 
isključivo na ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, područne 
(regionalne) samouprave. 
 
Sukladno navedenom, nadamo se da ćete uvažiti naše prijedloge. Za sva pojašnjenja stojimo na 
raspolaganju. 
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IZDVOJENO MIŠLJENJE HRVATSKE UDRUGE RADNIČKIH SINDIKATA 
 

Konačnim prijedlogom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 
obitelji, u članku 15. kao sudionici Domovinskog rata određuju se pripadnici odreda Narodne 
zaštite, medicinsko osoblje, ratni izvjestitelji, pripadnici vatrogasnih postrojbi, pomorci, članovi 
posade trgovačke mornarice i pripadnici Civilne zaštite. Smatramo kako su nepravedno iz ovog 
Zakona izostavljeni pirotehničari koji su također sudionici Domovinskog rata budući se 
posljedicama rata nose još i danas, oboljevaju , stradavaju i ginu na minskim poljima. Posljedice u 
sadašnjosti implikacija su radnji započetih u prošlosti. 

 
Ovaj zakon obuhvaća period od 05. kolovoza 1990.g. do 30. lipnja 1996., a status hrvatskog 
branitelja priznaje se čak do 31. prosinca 1997.g.  sudionicima domovinskog rata ukoliko su umrli 
od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta RH.  Štoviše, 
pirotehničare kao posebnu skupinu trebalo bi navesti i kao iznimku od navedenih datuma kojima su 
regulirana prava branitelja, budući su posljedicama stradavanja izloženi još uvijek kao i njihove 
obitelji, odnosno sve do potpunog razminiranja Republike Hrvatske. 

 
Mišljenja smo kako u sudionike Domovinskog rata trebaju biti uvršteni i pirotehničari koji 
su Republiku Hrvatsku počeli razminirati ubrzo nakon vojno redarstvene operacije Oluja, a 
prema ovom prijedlogu zakona ne mogu dobiti status sudionika domovinskog rata, niti 
branitelja. Držimo da se njihova prava trebaju izjednačiti s pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i pravima njihovih obitelji. 

 
Zakonom o protuminskom djelovanju obuhvaćena su neka prava pirotehničara (kao staž s 
povećanim trajanjem i prava prilikom stradavanja), međutim imenovani zakon se naslanja na 
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te svoja prava crpi 
iz njega kao temeljnog zakona. Ukoliko u temeljnom zakonu pirotehničari nisu navedeni kao 
sudionici Domovinskog rata izjednačeni u pravima koja imaju branitelji, tada se ona neće moći 
ostvarivati niti kroz izmjene i dopune Zakona o protuminskom djelovanju koje slijede. 
 
Dakle, zakon treba obuhvatiti i populaciju pirotehničara kojima Domovinski rat i danas traje. 

 
Nadalje, izražavamo nezadovoljstvo što se odredba čl. 14. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
domovinskog rata i članova njihovih obitelji ne primjenjuje pri ostvarivanju prava iz mirovinskog 
osiguranja hrvatskih branitelja prema općem propisu, ako je mirovina prema općem propisu 
povećana za dodatak na mirovinu od 27%. 
 
Naime, takva odredba može dovesti i dovodi u zabludu veći broj hrvatskih branitelja koji smatraju 
da im dodatak na mirovinu pripada jer je zakonska formulacija bila, a i dalje je takva da ne 
isključuje primjenu odredbe članka 14. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji, ali se u praksi događa upravo suprotno. 
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