
PRIJEDLOG: 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 

150/11, 119/14 i 93/16) i članka 29. stavka 2. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 163/03, 82/04 i 41/08) 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________2017. godine donijela 

 

O D L U K U 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O ISPLATI TREĆINE NETO DOBITI 

FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA 

NJIHOVIH OBITELJI ZA 2016. GODINU 

 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu koju je Upravni odbor Fonda 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji donio na 128. sjednici 

održanoj 23. svibnja 2017. godine. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb 

 

PREDSJEDNIK 

Andrej Plenković 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

Člankom 29. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 

obitelji propisano je da je trećina neto dobiti od ulaganja namijenjena za razvojne, socijalne i 

humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 

Navedenom odredbom u nastavku je propisano da će Upravni odbor Fonda u suglasnosti s 

Vladom Republike Hrvatske utvrditi namjenu ovog dijela dobiti. 

Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na 

128. sjednici od 23. svibnja 2017. godine utvrdio je da je neto dobit 22.522.488,76 kuna te je 

donio Odluku da se trećina neto dobiti Fonda za 2016. godinu, u iznosu od 7.507.496,23 

kuna, rasporedi na način da se iznos od 6.000.000,00 kuna dodijeli Fondu za stipendiranje 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata radi 

ostvarivanja prava na stipendiju sukladno Zakonu o Fondu za stipendiranje hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata („Narodne 

novine“ br. 79/06), a iznos od 1.507.496,23 kuna Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata i članova njihovih obitelji za provođenje mjera u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih 

branitelja i članova njihovih obitelji sukladno Zakonu o Zakladi hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 79/06). 

Na taj način će djeca članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog 

branitelja i djeca HRVI-ja iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata dobiti 

stipendije za srednjoškolsko obrazovanje i studiranje na fakultetu, a Zaklada hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ispunjavat će, i na dalje, svoju 

osnovnu svrhu, poboljšanje ekonomskog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 

Stoga se predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje ove Odluke nakon koje će se pristupiti 

njenoj realizaciji sukladno utvrđenim kriterijima Upravnog odbora Fonda za stipendiranje 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kao 

i kriterijima Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 


