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Na temelju članka 6., a u vezi s člankom 20. Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz 

Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 79/06.), Upravni odbor Zaklade, uz 

prethodnu suglasnost Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova 

njihovih obitelji, na sjednici održanoj 13. ožujka 2007. godine donio je sljedeći 

 

 

P R A V I L N I K 

 

O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE SVRHE 

ZAKLADE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOGA RATA 

I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI 

  

 

 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe 

Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Pravilnik), 

propisuje se sastav i način rada Povjerenstava za razmatranje zahtjeva (u daljnjem tekstu: Povjerenstva), 

te druga pitanja važna za uvjete i postupak dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade hrvatskih 

branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zaklada). 

 

Članak 2. 

Sredstva Zaklade mogu se dodijeliti isključivo za ostvarenje svrhe zbog koje je Zaklada osnovana. 

 

Članak 3. 

Sredstva Zaklade dodjeljuju se hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih 

obitelji. 

 

Članak 4. 

Upravni odbor  Zaklade donosi odluke o dodjeli financijske pomoći osobama iz članka 3. 

Pravilnika nakon pristiglih zahtjevima i sljedećim prioritetima u skladu sa svrhom Zaklade: 

 

1. u slučaju elementarnih nepogoda i požara, 

2. za skrb i liječenje, 

3. u slučaju smrti, 

4. za tešku materijalno-financijsku situaciju, 

5. za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog 

školovanja ili osposobljavanja za određena zanimanja, 

6. za zapošljavanje i samozapošljavanje 

7. za  životna osiguranja hrvatskih branitelja . 

 

 

II.  UVJETI I POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE SVRHE ZAKLADE 

 

A) Opći uvjeti za dodjelu financijske pomoći 

Članak 5. 

 

Opći uvjeti za dodjelu financijske pomoći osobama iz članka 3. Pravilnika su: 

 

- da je hrvatski branitelj iz Domovinskoga rata ili član njegove obitelji  

- da redoviti i ostali novčani mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva podnositelja zahtjeva 

iz prethodne kalendarske godine ne prelaze iznos od 60% proračunske osnovice u Republici 

Hrvatskoj. 

- da dostavi popis pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu. 
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Članak  6. 

Pod redovitim mjesečnim prihodom u skladu s ovim Pravilnikom smatraju se: 

 

- prosječna mjesečna neto plaća, odnosno novčana naknada ostvarena u prethodnoj 

kalendarskoj godini,  

- mirovina ili novčana naknada u prosječnom mjesečnom iznosu ostvarena u prethodnoj 

kalendarskoj godini.  

 

Članak  7. 

Pod ostale prihode u skladu s ovim Pravilnikom smatraju se: 

- dobit ostvarena od dividendi na dionice ili udjela u vlasništvu trgovačkih i dioničkih društava 

- dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, 

dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i           šumarstva), dohodak od 

imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak 

utvrđen za poreznu osnovicu poreza na dohodak za prethodnu godinu. 

 

B) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći 

 

1) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći u slučaju elementarnih nepogoda i požara 

                                                           Članak 8. 

Osobe iz članka 3. Pravilnika imaju pravo na dodjelu financijske pomoći u slučaju elementarnih 

nepogoda i požara, ako ispunjavaju sljedeće posebne uvjete: 

 

1. da se na objektu za stanovanje, odnosno na objektu u kojima su osobe iz članka 3. ovog 

Pravilnika ostvarivale neposrednu životnu egzistenciju, došgodila veća materijalna šteta zbog 

elementarnih nepogoda ili požara  

2. da o šteti objekta postoji potvrda ovlaštenoga tijela uprave ili zapisnik o procjeni štete kojega 

je sastavila mjerodavna Komisija za procjenu štete 

3. da je osoba iz članka 3. Pravilnika vlasnik ili korisnik oštećenog ili uništenog objekta.  

  

2) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći za skrb i liječenje  

                                                                 Članak 9. 

Osobe iz članka 3. ovog Pravilnika imaju pravo na dodjelu financijske pomoći u slučaju liječenja 

teškog oboljenja, ako ispunjavaju sljedeće posebne uvjete: 

 

- oboljele od teže bolesti,  

- stekle status težeg invalida,  

- da su na duljem bolničkom ili kućnom liječenju,  

- ako bolest ili ozljeda zahtjeva dugotrajnu nabavu skupih lijekova i korištenje liječničkih usluga 

izvan opsega obveznog (besplatnog) zdravstvenog osiguranja. 

 

3) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći u slučaju smrti             

                                                                  Članak 10. 

 

Osobe iz članka 3. ovog Pravilnika mogu ostvariti financijsku pomoć u slučaju smrti, ako 

ispunjavaju sljedeće posebne uvjete: 

 

- ako je preminula osoba prije smrti živjela u zajedničkom kućanstvu ili je uzdržavala podnositelja 

zahtjeva 

 

4) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći za tešku materijalno - financijsku situaciju 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

 

Članak 11. 

Osobe iz članka 3. Pravilnika imaju pravo na dodjelu financijske pomoći ako ispunjavaju sljedeće 

posebne  uvjete: 

- da zbog teške materijalno-financijske situacije ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe, 

- da nije isplaćena financijska pomoć s ove svrhe tijekom jedne  kalendarske godine 
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5) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihove 

obitelji za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog 

školovanja ili osposobljavanje za određena zanimanja 

 

                                                                  Članak 12. 

  Osobe iz članka 3. ovog Pravilnika imaju pravo na dodjelu financijske pomoći ako ispunjavaju 

sljedeće posebne uvjete: 

- da je izvanredni učenik srednjoškolskog obrazovanja, izvanredni student dodiplomskog ili 

poslijediplomskog studija, ili polaznik osposobljavanja za određena zanimanja, 

- da tijekom obrazovanje ne ponavljaju godinu, 

- da ne primaju stipendiju ili pripomoć za školovanje, 

- da su osobnim sredstvima izmirili troškove izvanrednog obrazovanja, 

-    da se radi o prvom osposobljavanju za određeno zanimanje čije troškove  

će  u cijelosti ili djelomice nadoknaditi Zaklada 

      -    da nije isplaćena financijska pomoć po ovoj svrsi  

 

6) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihove  

obitelji  za zapošljavanje i samozapošljavanje 

 

Članak 13. 

Hrvatski branitelji i članovi njihove obitelji mogu ostvariti pravo na dodjelu financijske pomoći za 

zapošljavanje i samozapošljavanje uz posebne uvjete koji se primjenjuju u Ministarstvu obitelji, branitelja i 

međugeneracijske solidarnosti. 

 

7) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći za životna osiguranja hrvatskih branitelja 

 

        Članak 14. 

Hrvatski branitelji  mogu ostvariti pravo na dodjelu financijske pomoći za životna osiguranja uz 

posebne uvjete koje će odlukom odrediti Upravni odbor Zaklade uz suglasnost Upravnog odbora Fonda 

hrvatskih branitelja. 

 

C) Postupak za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade 

 

        Članak 15. 

Postupak za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade pokreću osobe iz iz članka 3. 

Pravilnika ili njihovih zakonskih zastupnika, opunomoćenika ili staratelja podnošenjem propisanih 

zahtjeva. 

 Zahtjeve može podnijeti i udruga proistekla iz Domovinskoga rata u ime i za račun osobe iz 

članka 3. ovoga Pravilnika. 

Zahtjevi za dodjelu financijske pomoći određenih Pravilnikom sastavni su dijelovi  Pravilnika.  

Zahtjevi za dodjelu financijske pomoći određenih Pravilnikom sadrže popise dokaza koji  se 

obvezno prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

Nepotpuni zahtjev neće se razmatrati. 

Teret dokazivanja je na podnositelju zahtjeva, a Upravni odbor Zaklade može tražiti 

dokumentaciju po službenoj dužnosti. 

 

                                                                   Članak 16. 

Zaprimljene i kompletirane zahtjeve sa svim podnesenim dokazima upravitelj Zaklade, odnosno 

Stručna služba Zaklade, dostavlja Povjerenstvu zbog razmatranja i utvrđivanja opravdanosti zahtjeva. 

U slučaju izvanrednih okolnosti i iznimne hitnosti zaprimljenog zahtjeva upravitelj  Zaklade može 

takav zahtjev dostaviti izravno Upravnom odboru na odlučivanje po hitnom postupku. 

 

Članak 17. 

Zaklada može u svrhu što točnije i podrobnije odrade zaprimljenih zahtjeva tražiti podatke iz 

službenih evidencija Ministarstava, od drugih tijela vlasti te i od podnositelja zahtjeva. 

Povjerenstvo će provjeriti podatke koje je u zahtjevu naveo podnositelj zahtjeva, ocijeniti njihovu 

opravdanost, te će prijedlog za dodjelu financijske pomoći dostaviti Upravnom odboru na odlučivanje. 

Povjerenstvo je obvezno prijedlog dostaviti Upravnom odboru u najkraćem mogućem roku.  
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Članak 18. 

 Upravni odbor Zaklade donosi odluku o opravdanosti zahtjeva u skladu sa Statutom Zaklade i 

ovim Pravilnikom. 

   

Članak 19.  

Pri odlučivanju o zahtjevima za pomoć, Upravni odbor Zaklade može zahtjev prihvatiti i odobriti 

financijsku pomoć, a može zahtjev odbiti ili odgoditi donošenje odluke. 

Odluka o zahtjevu za pomoć kojom se zahtjev prihvaća i odobrava pravo na financijsku pomoć 

mora sadržavati: pravnu osnovu, razlog dodjele, iznos pomoći i način isplate pomoći.  

Pri odlučivanju o visini financijske pomoći kojom se ostvaruje svrha Zaklade, Upravni odbor 

Zaklade uzet će u obzir uvjete određene Pravilnikom, vodeći računa o raspoloživim sredstvima za 

ostvarivanje svrhe Zaklade.  

U slučaju kad je zahtjev odbijen Upravni odbor Zaklade podnositelju zahtjeva dostavlja razloge 

odbijanja. 

Zahtjev koji je odbijen može se podnijeti ponovno, ako su bitno promijenjene okolnosti zbog 

kojih je zahtjev odbijen. 

 Financijska pomoć neće se odobriti u slučaju ako je jednom od članova zajedničkog kućanstva ili 

članu obitelji podnositelja zahtjeva odobrena financijska pomoć s iste osnove. 

 Financijska pomoć u skladu s odredbama ovog Pravilnika može se dodijeliti više puta istoj osobi.  

  

III.  SASTAV I NAČIN  RADA POVJERENSTVA 

Članak 20. 

Upravni odbor Zaklade imenuje jedno ili više Povjerenstava.  

Odlukom o imenovanju Povjerenstva uređuju se sva pitanja bitna za rad Povjerenstva, u skladu s 

odredbama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji, 

Statutom Zaklade i  Pravilnikom.  

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika Povjerenstva i članove.  

 

Članak 21. 

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor Zaklade na 

prijedlog udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i udruga članova njihovih obitelji proisteklih iz 

Domovinskoga rata. 

  

Članak 22. 

  Predsjednik, zamjenik i članovi Povjerenstva su hrvatski branitelji ili članovi obitelji hrvatskih 

branitelja, odnosno stručne osobe koje mogu svojim zvanjem pridonijeti radu Povjerenstva. 

U svojem radu članovi Povjerenstva obvezni su osobito voditi računa o osobnom te o ugledu 

Zaklade, a također su obvezni čuvati službenu tajnu i poštivati privatnost. 

 

                                                                      Članak 23. 

  Ako je podnositelj zahtjeva član Povjerenstva Zaklade ili ako je član Povjerenstva u srodstvu, 

odnosno obiteljskoj vezi s podnositeljem zahtjeva, Upravni odbor Zaklade donijet će odluku o izuzeću 

člana Povjerenstva (sukob interesa). 

Osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka odluka o izuzeću može se donijeti i u drugim 

slučajevima u kojima, iz bilo kojeg razloga koji je poznat članovima Povjerenstva, Upravnog odbora ili 

podnositelju zahtjeva, odnosno njegovoj obitelji, postoji opasnost od neobjektivnog ili pristranog 

odlučivanja. 

Ako postoje činjenice i okolnosti koje mogu utjecati na objektivnost i pristranost članova 

Povjerenstva, oni su obvezni sami o tome obvijestiti Povjerenstvo i Upravni odbor te zatražiti svoje 

izuzeće. 

Odredbe ovoga članka Pravilnika odnose se i na predsjednika i zamjenika predsjednika 

Povjerenstva. 

 

IV.  OSTALE ODREDBE 

 

                                                                   Članak 24. 

Upravni odbor Zaklade donijet će Poslovnik o radu Povjerenstva.  
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                                                                   Članak 25. 

Upravni odbor Zaklade odredit će način upoznavanja i informiranja osoba iz članka 3. Pravilnika o 

mogućnosti dodjele financijske pomoći.  

                                          

                                                                   Članak 26. 

Financijska pomoć uplaćuje se na tekući račun podnositelja zahtjeva ili izravnim plaćanjem 

predračuna ili računa, odnosno fakture. 

 

                                                                   Članak  27.  

Financijska pomoć za ostvarenje svrhe Zaklade može se dodijeliti i u slučaju da je podnositelju 

zahtjeva ili jednom od članova obitelji priznato pravo na novčanu pomoć s iste osnove na temelju Zakona 

o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata (u daljnjem tekstu: Zakon), ali činjenica isplate 

novčane pomoći s iste osnove na temelju Zakona utječe na visinu financijske pomoći koju dodjeljuje 

Upravni odbor Zaklade. 

 

                                                                   Članak  28. 

Financijska pomoć koja se može dodijeliti u slučaju elementarnih nepogoda i požara,  

u skladu s člankom 8.  iznosi do 80.000 KN. 

 

                                                                   Članak  29. 

Financijska pomoć koja se može dodijeliti u slučaju liječenja teškog oboljenja, u skladu s člankom 

9., iznosi do 100.000 KN.  

U slućaju iznimno teških okolnosti Upravni odbor Zaklade može donijeti odluku o većem iznosu 

pomoći. 

  

                                                                   Članak  30. 

Financijska pomoć koja se može dodijeliti u slučaju smrti, iznosi do 6.000 KN. 

 

                                                                   Članak  31. 

Najveći iznos financijske pomoći koji se dodjeljuje za teško materijalno - financijsko stanje iznosi 

do dvije proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj. 

 

                                                                   Članak  32. 

Financijska pomoć koja se može dodijeliti za stjecanje prvoga zanimanja, prekvalifikaciju i 

dokvalifikaciju u sustavu izvanrednoga školovanja ili osposobljavanje za određena zanimanja, 

iznosi do 7.500 KN. 

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA 

                                                                   Članak 33. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora 

Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji. 

  

 

 

 

 

                                                                                             Predsjednica Upravnog odbora 

 

                                                                                                            Marija Dujić 

 

 
Klasa: 023-03/07-02/06 

Ur.broj: Zaklada/1-07-1                                                                                                      

Zagreb, 21. ožujka 2007. godine 


