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       KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH  

                  BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI 
 
 
 

I.   OPĆE ODREDBE 
 
  

                                                           Članak 1. 
 

Ovim se Zakonom osniva Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zaklada), uređuje se njezina svrha, zakladna tijela, 
osnovna imovina, način i izvori financiranja. 

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o 
zakladama i fundacijama. 
  
 

      Članak 2. 
 

Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska. 
Osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Vlada Republike 

Hrvatske. 
Ime Zaklade glasi: ″Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 

njihovih obitelji″. 
Sjedište Zaklade je u Zagrebu. 
Zaklada je pravna osoba, a status pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik. 

  
 
 

II.   ZAKLADNA SVRHA  
 

  
      Članak 3. 
 

Zaklada se osniva sa svrhom poboljšanja ekonomskog i materijalnog položaja hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelji) i članova njihovih 
obitelji. 

Svrha Zaklade ostvaruje se posebice: 
- pružanjem financijske pomoći  za  životna osiguranja hrvatskih branitelja, 
- pružanjem financijske pomoći za  teško socijalno ugrožene obitelji hrvatskih branitelja 

i članove njihovih obitelji, 
- pružanjem financijske pomoći za zdravstvenu skrb i liječenje teško oboljelih hrvatskih 

branitelja i članova njihove uže obitelji, kao i pružanjem financijske pomoći nakon 
smrti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, 
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- pružanjem financijske pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihove uže obitelji 
za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog 
školovanja ili pohađanja tečaja za osposobljavanje za određena zanimanja, 

- pružanjem financijske pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihove uže  obitelji    
za zapošljavanje i samozapošljavanje, 

- pružanjem drugih vrsta financijskih pomoći hrvatskim braniteljima i članovima 
njihovih obitelji  kojima se ostvaruje svrha Zaklade.  

 
 
III.   ZAKLADNA TIJELA 

 
  

 Članak 4. 
 

Tijela Zaklade su Upravni odbor i upravitelj Zaklade. 
 
 

       Članak 5. 
 

Zakladom upravlja Upravni odbor od sedam članova. 
Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. 
Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora imenuje Vlada Republike 

Hrvatske iz reda članova Upravnog odbora. 
Vlada Republike Hrvatske imenuje u Upravni odbor Zaklade četiri člana na prijedlog 

Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova  njihovih obitelji, 
jednog člana na prijedlog radnog tijela Hrvatskog sabora matičnog za pitanja hrvatskih 
branitelja, jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za prava hrvatskih branitelja i članova 
njihovih obitelji i jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za socijalnu skrb. 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s pravom ponovnog izbora. 
Upravni odbor imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika. 
Rad Upravnog odbora, upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika uređuju se Statutom 

Zaklade. 
 

  
      Članak 6. 

 
Upravni odbor donosi Statut Zaklade, Poslovnik o radu, Pravilnik o uvjetima i postupku 

za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, odluke o dodjeli sredstava, upravlja i 
nadzire vođenje poslova Zaklade, odlučuje o korištenju imovine Zaklade, podnosi izvješće o 
radu Zaklade te obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, Statutom Zaklade i drugim 
propisima. 
  
 

      Članak 7. 
 

Način rada Upravnog odbora, upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika pobliže će se 
urediti Poslovnikom o radu kojim će se regulirati način sazivanja sjednica, način glasovanja, 
način donošenja odluka i drugih općih i pojedinačnih akata, izuzeće u glasovanju u slučaju 
sukoba interesa, kao i druge činjenice bitne za način rada tijela Zaklade. 
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                                                                 Članak 8. 
 

Vlada Republike Hrvatske će razriješiti predsjednika, zamjenika predsjednika i člana 
Upravnog odbora ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, u skladu sa Zakonom i drugim 
općim aktima Zaklade, ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne 
ispunjava svoje obveze, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni 
interesima Zaklade, ili ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama 
i fundacijama. 

 
                                                                 Članak 9. 

 
Upravitelj Zaklade zastupa Zakladu, odgovoran je za zakonitost rada Zaklade, vodi 

poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora, i obavlja druge poslove utvrđene 
Statutom Zaklade i drugim aktima Zaklade. 

Upravitelj Zaklade ne može biti imenovan iz redova članova Upravnog odbora, ali ima 
pravo biti nazočan sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa te ima pravo predlagati 
pitanja koja treba uvrstiti u dnevni red sjednice Upravnog odbora. 
  
 

      Članak 10. 
 

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora donosi se odluka o imenovanju upravitelja 
Zaklade i njegovog zamjenika. 

Za odluku o imenovanju i razrješenju upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika 
potrebna je natpolovična većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora. 

Mandat upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika traje četiri godine, s pravom 
ponovnog izbora. 

Zamjenik upravitelja Zaklade zamjenjuje odsutnog ili privremeno spriječenog 
upravitelja Zaklade. 
  
 

      Članak 11. 
 

Upravni odbor može osnovati stručne službe, te stalna i povremena povjerenstva radi 
prikupljanja podataka i činjenica o stanju, okolnostima i potrebama hrvatskih branitelja i 
članova njihovih obitelji, a poradi davanja prijedloga Upravnom odboru za dodjelu 
financijske  pomoći. 
  
 
 

IV.   OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE 
  
 

      Članak 12. 
 

Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 100.000,00 kuna koji će na račun Zaklade 
uplatiti Društvo za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji ( u daljem tekstu: Društvo). 
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Iznos iz stavka 1. ovoga članka Društvo će  uplatiti temeljem odluke Upravnog odbora 
Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz sredstava koja 
čine dio trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji realizirane za 2005. godinu i usmjerene za financiranje Zaklade za 2006. godinu.   

 
 
 

     Članak 13. 
 

Zaklada ima samostalan kunski i devizni račun. 
  
 
 
 
 
 
 

     V.   FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM  
    ZAKLADE 
 

  
      Članak 14. 

 
Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, iz dijela trećine neto dobiti Fonda 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, darovnica i drugih 
prihoda, u skladu sa zakonom. 

Zaklada može ostvariti prihode na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o zakladama i 
fundacijama. 

Prihodi se odlukom Upravnog odbora raspoređuju za zakladne svrhe sukladno članku 3. 
ovoga Zakona i općim aktima Zaklade. 
  
 

      Članak 15. 
 

Prihodi od osnovne imovine su kamate i drugi prinosi od financijske imovine kao i 
najamnine i ostale naknade koje se ostvaruju od pokretne ili nepokretne imovine različite od 
financijske imovine.  

 
 

      Članak 16. 
 

Dio trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji iz koje se financira Zaklada su novčana sredstva iz dijela jedne trećine neto 
dobiti namijenjene za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa 
hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji iz neto dobiti koju realizira Fond hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a ista sredstva  Upravni odbor 
Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji sukladno članku 
29. stavku 2. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji temeljem odluke o raspodjeli neto dobiti usmjerava za financiranje  Zaklade.  
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      Članak 17. 

 
Darovnice su novčana sredstva, roba, usluge i prava koja Zaklada dobiva za ostvarivanje 

svoje zakladne svrhe od domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba. 
Na darovnice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se porezne olakšice i povlastice 

prema posebnim zakonima. 
 
 
                                                                  
 
 
                                                                Članak 18. 

 
Drugi prihodi Zaklade su stjecanje prihoda od popratnih aktivnosti kao što su 

organiziranje dobrotvornih priredbi, izrada i prodaja tiskovina, amblema, značaka i slične 
aktivnosti. 
 

      Članak 19. 
 

Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine. 
Upravni odbor Zaklade obvezan je do 30. travnja tekuće godine dostaviti Vladi 

Republike Hrvatske izvješće o radu Zaklade za proteklu godinu. 
U roku iz stavka 1. ovoga članka Upravni je odbor obvezan Vladi Republike Hrvatske i 

nadležnim državnim tijelima podnijeti odgovarajuća financijska izvješća, sukladno odredbi 
članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama. 
 
 

      Članak 20. 
 

Upravni odbor Zaklade je obvezan dostaviti Upravnom odboru Fonda hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji izvješća iz članka 19. ovoga Zakona 
prije dostave istih Vladi Republike Hrvatske radi razmatranja i davanja suglasnosti, a 
Statutom Zaklade mogu se utvrditi i kraća razdoblja za dostavu Upravnom odboru Fonda 
izvješća iz članka 19. ovoga Zakona.   

Upravni odbor je obvezan prije donošenja Statuta Zaklade, izmjena i dopuna Statuta 
Zaklade, Poslovnika o radu ili drugoga općeg akta kojim se utvrđuju pojedina pitanja 
ustrojstva ili rada Zaklade, iste dostaviti Upravnom odboru Fonda hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji radi razmatranja i davanja suglasnosti.  
 
 
 

VI.   ODGOVORNOST ZAKLADE 
 
  

      Članak 21. 
 

Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom. 
Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade. 
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     VII.   STATUT ZAKLADE 

 
  

                                                                 Članak 22. 
 

Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo 
Zaklade te druga pitanja značajna za ostvarivanje zakladne svrhe sukladno ovom Zakonu i 
drugim propisima. 

 
 
 
VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
  

                                                                 Članak 23. 
 

Vlada Republike Hrvatske imenuje privremenog upravitelja Zaklade, u roku od 15 dana 
od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

Privremeni upravitelj Zaklade ovlašten je zastupati Zakladu i poduzimati sve potrebne 
radnje do imenovanja upravitelja Zaklade. 

Privremeni upravitelj Zaklade obvezan je u roku od 30 dana od dana imenovanja 
dostaviti prijedlog Statuta Zaklade Upravnom odboru radi donošenja. 

Vlada Republike Hrvatske imenuje članove Upravnog odbora, u roku od 30 dana od 
dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 
  
 
 Članak 24. 

 
Upravitelj Zaklade obvezan je dostaviti Statut Zaklade, kao i njegove izmjene, odnosno 

dopune, Središnjem državnom uredu za upravu, u roku od 15 dana od dana njegova 
donošenja, radi odobrenja. 
  
 

Članak 25. 
 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 
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                                                   OBRAZLOŽENJE        
 
 

 
 
 

I.     RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI 
 
 

Poboljšanje materijalne i socijalne sigurnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji jedan je od stalnih zadataka politike Vlade Republike Hrvatske. 

 
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

(Narodne novine, broj: 174/04 i 92/05), kao i drugi propisi, osiguravaju dostignutu razinu 
materijalne i socijalne sigurnosti, koja nije uvijek dostatna za rješavanje specifičnih problema 
u kojima se - i pored korištenja propisanih braniteljskih prava - nalazi jedan dio braniteljske 
populacije, te ostaje na razini nižeg životnog standarda. 

 
Navedena ocjena stanja karakteristična je za višečlane obitelji u kojima nitko nije 

zaposlen, višečlane obitelji u kojima je samo jedan član zaposlen ili ostvaruje pravo na 
mirovinu, ali sa niskim prihodima, kao i kod obitelji gdje su pojedini članovi teško bolesni ili 
kod obitelji neriješenog stambenog pitanja. 

 
S druge strane postoji dio braniteljske populacije koji nastoji pitanje nezaposlenosti 

riješiti samozapošljavanjem, ali kada iskoriste državna poticajna sredstva za tu namjenu, 
ubrzo se vraćaju na evidenciju nezaposlenih zbog toga što im često nedostaje manji iznos 
sredstava da prevladaju početnu krizu u svome samozapošljavanju i nastave dalje normalno 
raditi i živjeti.  

 
 
II. PITANJA KOJA SE ZAKONOM RJEŠAVAJU 
 
Ovaj Zakon predviđa osnivanje Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zaklada) čiji bi prihodi trebali pomoći u 
rješavanju materijalnih problema hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji odnosno doprinijeti njihovoj socijalnoj sigurnosti, a u slučaju kada to nije moguće 
postići primjenom odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji, kao i primjenom drugih propisa.  

 
Posljedica donošenja ovoga Zakona je poboljšanje materijalnog i ekonomskog položaja 

dijela socijalno najugroženijih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji.   

 
Prijedlogom Zakona uređuju se slijedeća osnovna pitanja: 
- svrha Zaklade, 
- zakladna tijela, 
- osnovna imovina Zaklade, 
- financiranje, financijsko poslovanje i nadzor nad radom Zaklade, 
- odgovornost Zaklade, 
- statut  Zaklade. 
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III. OBJAŠNJENJE ODREDBI PREDLOŽENOGA ZAKONA 

 
 

Člankom 1. određen je sadržaj koji se uređuje Zakonom, te je predviđena supsidijarna 
primjena Zakona o zakladama i fundacijama.  

 
Člankom 2. određen je osnivač Zaklade (u skladu sa člankom 17. Zakona o zakladama i 

fundacijama), utvrđeno je da u ime Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske ostvaruje 
osnivačka prava i obveze, određeno je ime i sjedište Zaklade, te je propisano da status pravne 
osobe Zaklada sječe upisom u Zakladni upisnik. 

   
Člankom 3. utvrđuju se svrha Zaklade, kao i vidovi financijske pomoći hrvatskim 

braniteljima i članovima njihovih obitelji kroz koje se ostvaruje zakladna svrha. 
 

Člankom 4. određuju se zakladna tijela (Upravni odbor i upravitelj Zaklade). 
 

Člankom 5. uređuje se tko upravlja Zakladom, broj članova Upravnog odbora, način 
njihova imenovanja i trajanja mandata, te izbor predsjednika i njegovog zamjenika. 

Utvrđuje se na koji način Vlada RH imenuje sedam članova Upravnog odbora: četiri 
predstavnika na prijedlog Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji, jednog predstavnika na prijedlog radnog tijela Hrvatskog sabora 
matičnog za pitanja hrvatskih branitelja, jednog predstavnika na prijedlog ministra nadležnog 
za prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i jednog predstavnika na prijedlog 
ministra nadležnog za socijalnu skrb. 

Utvrđuje se da Upravni odbor imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade i 
njegovog zamjenika. 

Uređuje se primjena odredbi Statuta na rad Upravnog odbora, upravitelja Zaklade i 
njegovog zamjenika. 

 
Člankom 6. uređuju se djelokrug rada Upravnog odbora.  
 
Člankom 7. određuje se da se način rada Upravnog odbora, upravitelja Zaklade i 

njegovog zamjenika detaljnije uređuje Poslovnikom o radu. 
 

Člankom 8. uređuje se ovlast Vlade Republike Hrvatske za razrješenja predsjednika, 
zamjenika predsjednika i članova Upravnog odbora, u slučaju postojanja određenih okolnosti. 

 
Člankom 9. uređuje se djelokrug rada upravitelja Zaklade, nemogućnost njegova izbora 

između članova Upravnog odbora te njegova ograničenja i prava u radu Upravnog odbora.   
 

Člankom 10. propisuje se postupak donošenja odluke o imenovanju upravitelja Zaklade 
te njegova zamjenika na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Zaklade sukladno ovlasti 
Upravnog odbora, te trajanje njihova mandata s mogućnošću ponovnog izbora.  

Propisuje se da zamjenik upravitelja Zaklade zamjenjuje privremeno spriječenog ili 
odsutnog upravitelja Zaklade. 

 
Člankom 11. uređuje se mogućnost da Upravni odbor osniva stručnu službu, te stalna i 

povremena povjerenstva, čije su zadaće provođenje i ostvarenje zakladne svrhe.   
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Člankom 12. određuje se osnovna imovina Zaklade u iznosu od 100.000,00 kuna, koju 
će na račun Zaklade uplatiti Društvo za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.  

Osnovnu imovinu u iznosu od 100.000,00 kuna uplatiti će Društvo  temeljem odluke 
Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
iz sredstava koja čine dio trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji ostvarene po rezultatima poslovanja za 2005. godine namijenjene za 
financiranje Zaklade.  
 

Člankom 13. utvrđuje se da Zaklada ima samostalni kunski i devizni račun.  
 

Člankom 14. određuju se načini financiranja Zaklade te obveza da se prihodi Zaklade, 
odlukom Upravnog odbora, raspoređuju u zakladne svrhe, sukladno članku 3. ovoga Zakona. 

Odlukom Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji, 60% od jedne trećine dobiti realizirane u 2005. godini namijenjene za 
socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova 
njihovih obitelji usmjereno je u Zakladu, temeljem čega će sredstva za financiranje Zaklade 
(osnovna imovina 100.000,00 kuna plus 25.198.321,08 kuna iz jedne trećine neto dobiti) u 
2006. godini iznositi 25.298.321,08 kn. 

   
Člankom 15. propisuje se da su prihodi iz osnovne imovine kamate kao i drugi prinosi 

od  financijske imovine, kao i najamnine i ostale naknade koje se ostvaruju od pokretne ili 
nepokretne imovine različite od financijske imovine.  
 

Člankom 16. definira se prihod koji će Zakladi biti doznačen od Fonda hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Za pojašnjenje rečenog prihoda 
vrijedi obrazloženje uz članak 14. ovoga Zakona. 

 
Člankom 17. definiraju se darovnice kao novčana sredstva, roba, usluge i prava koja 

Zaklada dobiva za ostvarivanje svoje zakladne svrhe od domaćih i stranih pravnih i fizičkih 
osoba. 

 
Člankom 18. propisuje se što se smatra drugim prihodima Zaklade. 

 
Člankom 19. propisuje se trajanje financijske godine i obveze Upravnog odbora za 

dostavu godišnjih izvješća o radu Zaklade i godišnjih financijskih izvješća Zaklade Vladi RH.    
 

Člankom 20. utvrđuje se obveza dostave godišnjih izvješća o radu Zaklade i godišnjih 
financijskih izvješća Zaklade Upravnom odboru Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji, uz mogućnost propisivanja i kraćih vremenskih razdoblja za 
koje je obvezno dostavljati izvješća. 

Također se utvrđuje obveza dostave Statuta Zaklade i drugih općih akata Upravnom 
odboru Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji poradi 
razmatranja istih.  

 
Člankom 21. utvrđuje se da za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom 

imovinom.   
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Člankom 22. utvrđuje se da Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja 
zakladne svrhe, unutarnje ustrojstvo te druga pitanja značajna za ostvarivanje zakladne svrhe.  

 
Člankom 23. uređuje se ovlast i rok za imenovanje privremenog upravitelja Zaklade te 

njegove nadležnosti kao i obveza da u roku od 30 dana od dana imenovanja dostavi prijedlog 
Statuta Zaklade Upravnom odboru radi donošenja. 
 

Člankom 24. propisuje se obveza upravitelja Zaklade da u roku od 15 dana od 
donošenja Statuta Zaklade, kao i njegovih izmjena odnosno dopuna, iste dostavi Središnjem 
državnom uredu za upravu na odobrenje. 

 
Člankom 25. određuje se stupanje na snagu Zakona. 
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IV. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ZAKONA  
 
 

 
 
  Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u 

Državnom proračunu.  
 
 Naime, Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, iz dijela neto dobiti Fonda 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, darovnica i drugih 
prihoda. Iznos osnovne imovine na račun Zaklade uplatiti će Društvo za upravljanje Fondom 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.  

 
Člankom 29. stavkom 2. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 163/03, 82/04),  određeno 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, s tim da  će Upravni odbor 
u suglasnosti s Vladom Republike Hrvatske posebnom odlukom utvrditi namjenu ovoga dijela 
dobiti. 

 
Temeljem navedene odredbe rečenoga  Zakona Upravni odbor Fonda hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je u suglasnosti s Vladom 
Republike Hrvatske donio odluku kojom je odlučio da 60% od jedne trećine  neto dobiti od 
ulaganja namijenjene  za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa 
hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji usmjerava  u  Zakladu hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog  rata i članova njihovih obitelji, a preostalih 40% od iste trećine dobiti 
usmjerava  u Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata. 

 
Nakon donošenja rečene odluke pristupilo se izradi ovoga Zakona na način da je 

članak 14.  Zakona u cijelosti sukladan predmetnoj odluci. 
 
Dakle, ovim Zakonom predviđeni  temelj za financiranje  Zaklade hrvatskih branitelja 

iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji postoji i on je realan i definiran za naredne 
godine, obzirom da  predmetna odluka   vrijedi  neodređeno vrijeme. 

 
Za pretpostaviti je, obzirom na kvalitetu dionica koje čine kapital Fonda hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, da će i narednih godina  neto dobit 
omogućiti uredno financiranje Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji. 

 
   
Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pripada 

60% od jedne trećine dobiti iz 2005. godine, te prihod rečene Zaklade u 2006. godini iznosi 
25.298.321,08 kn.  
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V.    RAZLIKE IZMEĐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽU U ODNOSU NA  
        RJEŠENJA PRIJEDLOGA ZAKONA TE RAZLOZI ZBOG KOJIH SU TE   
        RAZLIKE NASTALE 
 
Prijedlog Zakona  razmatrali  su slijedeći odbori Hrvatskog sabora: 

- Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  
- Odbor za zakonodavstvo i 
- Odbor za ratne veterane. 

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora je predložio da se 
preispita legitimitet prihoda Zaklade iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji. Istu primjedbu je iznio i zastupnik gospodin Željko Kurtov na 
sjednici Hrvatskog sabora. 

Naime, člankom 29. stavkom 2. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 163/03, 82/04), je  određeno je da je 
trećina neto dobiti Fonda ostvarene od ulaganja, namijenjena za razvojne socijalne i 
humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, 
s tim da  će Upravni odbor Fonda u suglasnosti s Vladom Republike Hrvatske posebnom 
odlukom utvrditi namjenu ovoga dijela dobiti. 

Temeljem navedene odredbe rečenoga Zakona Upravni odbor Fonda hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je u suglasnosti s Vladom 
Republike Hrvatske donio odluku kojom je odlučio da 60% od jedne trećine  neto dobiti od 
ulaganja namijenjene  za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa 
hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji usmjerava  u  Zakladu hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog  rata i članova njihovih obitelji, a preostalih 40% od iste trećine dobiti 
usmjerava  u Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata. 

Nakon donošenja rečene odluke pristupilo se izradi ovoga Zakona na način da su 
spomenuta odredba članka 29. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, 
kao i opisana Odluka Upravnog odbora Fonda i  tekst Konačnog prijedloga Zakona u cijelosti  
međusobno sukladni, tako da  postoji legitimitet prihoda Zaklade iz Fonda hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.   

 
Odbor za  zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane nisu  imali primjedbi. 

 
Hrvatski sabor je na svojoj 20. sjednici, 2. lipnja 2006. prihvatio Prijedlog zakona o 

Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
Na prijedlog saborskog zastupnika, gospodina Pere Kovačevića predlagatelj  je 

izmijenio članak  12. stavak 1. Prijedloga Zakona, na način da su brisane riječi:“Erste-invest 
d.o.o.“, iz razloga što nema potrebe  navoditi konkretan naziv Društva za upravljanje Fondom 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u tekstu rečene odredbe.  
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VI. PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA DANI NA PRIJEDLOG ZAKONA KOJE  
      PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO S OBRAZLOŽENJEM  
 
Na sjednici Hrvatskog sabora zastupnica gospođa Ingrid Antičević Marinović je  iznijela  

primjedbu da su pojedini  članci Prijedloga Zakona  suhoparni i da ne govore o biti o sadržaju 
i o meritumu, odnosno da se ne vidi na koje se to branitelje odnosi, te predlaže  da se odredi 
koji bi to branitelji, odnosno članovi njihovih obitelji imali pravo na pomoć iz Zaklade. 

Ova primjedba nije uvažena. Naime, člankom 3. Konačnog prijedloga Zakona je 
određena svrha Zaklade, a svrha Zaklade je određena na način da su utvrđeni temeljni uvjeti 
po kojima će Zaklada pomoći dodjelom financijskih pomoći hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Iz istoga članka Konačnog prijedloga Zakona 
je vidljivo da će pravo na novčanu pomoć koju će dodjeljivati Zaklada imati oni  hrvatski 
branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji koji će ispunjavati gore spomenute 
uvjete. Dakle, nema potrebe ovim Zakonom  detaljnije utvrđivati uvjete za dodjelu financijske 
pomoći, obzirom  da se radi o Zakonu koji ima za cilj osnovati Zakladu, te sve daljnje 
pojedinosti u svezi uvjeta za dodjelu novčanih pomoći nužno je razraditi Pravilnikom. 
Konačnim prijedlogom Zakona predviđeni su dovoljni kontrolni mehanizmi koji će osigurati 
transparentnost u trošenju sredstava Zaklade.  

Napominjemo da će  transparentnost u trošenju sredstava Zaklade biti osigurana i kroz 
činjenicu da je Republika Hrvatska osnivač Zaklade. Naime, kako Fond hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nema svojstvo pravne osobe isti nije mogao 
osnovati Zakladu, te će Vlada Republike Hrvatske u ime osnivača Zaklade redovno razmatrati 
rad i  poslovanje Zaklade.   

 


