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1. PREDGOVOR POTPREDSJEDNIKA VLADE I MINISTRA HRVATSKIH BRANITELJA 

 

Prioritetne aktivnosti Ministarstva hrvatskih branitelja u 2021. godini 

vezane su uz nastavak implementacije Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

primjenom propisanih mjera, a u planu su i izmjene ovog Zakona. 

 

Normativni proces reguliranja prava svih stradalnika iz Domovinskog 

rata zaokružit ćemo donošenjem pravnog okvira za civilne stradalnike 

iz Domovinskog rata – to je dug države prema nevinim žrtvama. 

Naš primarni cilj ostaje pronalazak osoba nestalih u Domovinskom 

ratu. Dodatne napore uložit ćemo u odnose sa susjednim državama i 

nastavit ćemo unaprjeđivati metodologiju traganja. Otkrivanje istine o 

sudbinama nestalih naša je najveća obveza prema njihovoj žrtvi i 

prema članovima njihovih obitelji. 

Zaštitu zdravlja i psihosocijalno osnaživanje hrvatskih branitelja i 

članova njihovih obitelji unaprijedit ćemo novim nacionalnim programom i širenjem mreže 

veteranskih centara, a gospodarske aktivnosti hrvatskih branitelja osnažit ćemo novim mjerama 

kojima se potiče proizvodnja, razvoj poslovanja te plasman proizvoda hrvatskih branitelja koji djeluju 

u zadrugama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 

 

Kroz partnersku suradnju s udrugama iz Domovinskog rata provodimo aktivnosti očuvanja i 

promicanja vrijednosti Domovinskog rata te aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja 

braniteljske i stradalničke populacije. 

U najtežoj krizi s kojom se Hrvatska suočila nakon Domovinskog rata – epidemiji koronavirusa i 

razornim potresima, hrvatski branitelji su još jednom svoja iskustva, znanja i vještine stečene u 

Domovinskom ratu stavili na raspolaganje domovini, pokazavši da su snažan čimbenik sustava 

domovinske sigurnosti. 

Za hrvatske branitelje koji se teško nose s novonastalim uvjetima svakodnevnog života, na 

raspolaganju su stručnjaci centara za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja te 

regionalnih centara i Nacionalnog centra za psihotraumu, a vlasnicima stambenih objekata oštećenih 

u potresu omogućena je dodjela izvanredne jednokratne novčane pomoći. 

 

Bez hrvatskih branitelja ne bi bilo slobodne Hrvatske. Moralna i politička obveza cijelog našeg 

društva je skrb i dostojanstven odnos prema najzaslužnijima za slobodu koju danas živimo. U tom 

ćemo smjeru nastaviti, jer je to odgovornost države prema herojima na čijoj žrtvi je Hrvatska 

izgrađena. 

 

Nastavit ćemo predano raditi za dobrobit hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i u godinama 

koje su pred nama. Ostat ćemo ustrajni zagovornici zaštite dostojanstva hrvatskih branitelja, očuvanja 

kulture sjećanja i primjerenog odnosa društva prema Domovinskom ratu.  
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2. UVOD 

 

2.1. Djelokrug 

 

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog 

položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih 

invalida iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 

statusa člana obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, osim 

poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava, kao i upravne i druge poslove koji se odnose na 

zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i 

civilnih invalida Drugog svjetskog rata, zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 

15. svibnja 1945. nadalje i članova njihovih obitelji, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju 

vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na 

tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. i članova 

njihovih obitelji. 

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, 

organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, 

prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije te organizira identifikaciju 

posmrtnih ostataka žrtava, kao i poslove koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog 

svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.  

Ministarstvo obavlja stručne poslove usmjerene promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju 

digniteta hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, obilježavanju mjesta stradavanja, 

unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi, poticanju projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, 

povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te 

upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.  

 

2.2. Vizija 

 

Zasluge svih hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata trajno i dostojanstveno su 

vrednovane, a njihova žrtva nikad zaboravljena. 

 

2.3. Misija 

 

Misija Ministarstva jest njegovati i čuvati vrijednosti i stečevine obrambenog i osloboditeljskog 

Domovinskog rata na ponos hrvatskih branitelja, ratnih stradalnika i svih stanovnika Republike 

Hrvatske.  

Ministarstvo će zaštiti interese i dignitet svih sudionika Domovinskog rata i dosljedno provoditi javne 

politike u cilju osiguranja adekvatne zdravstvene i socijalne skrbi o onima kojima je Hrvatska 

najzahvalnija.  
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3. KONTEKST DJELOVANJA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA 

 

Tijekom Domovinskog rata Republika Hrvatska pretrpjela je velika materijalna razaranja, a hrvatski 

branitelji i članovi njihovih obitelji, kao i civilno stanovništvo, pretrpjeli su napad na svoja osnovna 

prava i slobodu, doživjeli fizičko i/ili mentalno povređivanje, emotivne patnje i traume, materijalni 

gubitak i štetu. Završetkom Domovinskog rata njegove brojne i teško mjerljive posljedice postale su 

vidljivije, posebice u zdravstvenom statusu hrvatskih branitelja i stradalnika rata te članova njihovih 

obitelji, kojima te posljedice umanjuju kvalitetu života te mogućnost razvoja i napretka. 

S ciljem ublažavanja negativnih posljedica Domovinskog rata, Ministarstvo i u 2021. godini nastavlja 

s provedbom Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći kojim se podupire 

sveobuhvatna skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, 

obiteljima smrtno stradalih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, civilnim stradalnicima iz 

Domovinskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, stradalim pirotehničarima i članovima njihovih 

obitelji te povratnicima iz mirovnih misija, putem stručnjaka zaposlenih u područnim odjelima 

Ministarstva i centrima za psihosocijalnu pomoć ustrojenim u svakoj županiji i Gradu Zagrebu.  

Područni odjeli i centri za psihosocijalnu pomoć osiguravaju navedenoj braniteljskoj i stradalničkoj 

populaciji iz Domovinskog rata kontinuiranu i kvalitetnu savjetodavnu pomoć u ostvarivanju njihovih 

zakonskih prava i mogućnostima korištenja svih mjera iz programa, projekata i aktivnosti koje 

provodi Ministarstvo te psihosocijalnu pomoć i podršku u njihovoj najbližoj sredini (stručnjaci im 

stručnu pomoć i podršku pružaju stacionarno i mobilno kroz timske posjete domu i obitelji), s ciljem 

podizanja ukupne kvalitete njihovog života i podupiranja njihove potpune psihosocijalne 

reintegracije.  

Opisani sustav psihosocijalne pomoći nastao je i razvijao se uslijed izraženih potreba velikog dijela 

braniteljske i stradalničke populacije, sukladno razmjerima, intenzitetu i okrutnostima rata, a zbog 

specifičnih potreba i problema koji nastaju zbog starenja populacije i proteka vremena od završetka 

Domovinskog rata, ovoj populaciji potrebno je u njihovoj najbližoj sredini, stalno osiguravati 

psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć koja odgovara tim potrebama.  

Kako stalni porast broja pruženih intervencija upućuje na nužnost nastavka ovakvog programa i 

aktivnosti, uz istovremeno razvijanje i unaprjeđenje sadržaja i metoda rada te prilagođavanje 

različitim kategorijama njegovih korisnika u potrebi, Ministarstvo planira tijekom 2021. godine 

izraditi prijedlog novog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći. 

Također, protekom vremena od Domovinskog rata i starenjem braniteljske populacije brojniji su i 

izraženiji zdravstveni problemi sve većeg broja hrvatskih branitelja, zbog čega Ministarstvo uz 

nastavak provedbe programa zdravstvene skrbi za najteže invalide Domovinskog rata, u skladu sa 

zdravstvenim potrebama, nastoji osigurati i provedbu programa usmjerenih zaštiti i očuvanju zdravlja 

ostalih ranjivih skupina hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 

Stoga Ministarstvo i u 2021. godini, prateći vodeće uzroke pobola i smrti u populaciji hrvatskih 

branitelja, s ciljem da se smanji broj prijevremenih smrti i onesposobljenosti od kroničnih nezaraznih 

te onkoloških bolesti, a poveća mogućnost izliječenja, produži očekivano trajanje i kvaliteta života, 

nastavlja s provedbom preventivnih sistematskih pregleda. Preventivni sistematski pregledi usmjereni 

su ranoj dijagnostici i prepoznavanju osoba s povišenim rizikom za razvoj određenih bolesti, kako bi 

se pravodobnom intervencijom spriječio razvoj manifestne bolesti te tako zaustavilo njeno 

napredovanje i sačuvao životni vijek i kvaliteta života. 

 



5 
 

Nadalje, medicinska rehabilitacija i liječenje u hiperbaričnoj komori prvenstveno su usmjereni 

otklanjanju nejednakosti u zdravlju, ublažavanju posljedica i sprječavanju pogoršanja funkcionalnog 

oštećenja organizma HRVI i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima je rana, ozljeda, bolest, 

pogoršanje, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta 

Republike Hrvatske.  

Suradnjom Ministarstva s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo osigurano je sustavno praćenje 

pokazatelja zdravstvenog stanja i korištenja zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata, koji predstavljaju jedan od najpouzdanijih izvora zdravstvenih podataka i koji su ključni za 

ocjenu zdravstvenog stanja, kreiranje i evaluaciju zdravstvenih programa te njihovu usporedbu. 

Za postizanje značajnijih rezultata u smanjenju stope pobola i smrtnosti potrebno je, uz kontinuitet u 

provedbi mjera, osigurati uključivanje i koordiniranost svih važnih društvenih sektora. U aktivnosti 

usmjerene promicanju zdravlja braniteljske populacije potrebno je, uz nadležne ustanove i stručnjake 

iz područja zdravstva, uključiti i predstavnike udruga iz Domovinskog rata, radi upoznavanja i 

motiviranja što većeg broja hrvatskih branitelja o važnosti kontrole nad čimbenicima koji uvjetuju 

zdravlje te aktivnog sudjelovanja u unapređenju svog zdravlja.  

Nastojeći osigurati odgovarajuću zdravstvenu skrb za najranjivije hrvatske branitelje iz Domovinskog 

rata, oboljele od neizlječivih i složenih bolesti, Ministarstvo je u suradnji s Ministarstvom zdravstva 

definiralo okvir za pružanje usluge dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi, kao i razvoj sustava 

podrške osobama u potrebi za palijativnom skrbi i članovima njihovih obitelji.  

Sklapanjem ugovora o suradnji s određenim brojem zdravstvenih ustanova hrvatskim braniteljima 

koji boluju od kroničnih i složenih bolesti osigurava se, s obzirom na njihove potrebe i zdravstveno 

stanje, usluga dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi koja izravno doprinosi većoj dostupnosti i 

boljem ishodu liječenja, a time i višoj razini kvalitete života.  

Polazeći od činjenice da je zdravlje jedno od temeljnih odrednica kvalitete života pojedinca te da u 

najvećoj mjeri utječe na stjecanje i zadržavanje osjećaja osobne dobrobiti, mjerama osiguravanja 

zdravstvene skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji izravno se 

doprinosi poboljšanju sveobuhvatnog sustava skrbi za ciljanu populaciju. 

Nadalje, Ministarstvo provedbom mjera i aktivnosti kroz Program stručnog osposobljavanja i 

zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ulaganjem u razvoj 

ljudskih potencijala pružanjem potpore stjecanju boljeg obrazovanja i vještina, potporama za 

samozapošljavanje i zapošljavanje te uključivanje u rad braniteljskih zadruga, doprinosi rješavanju 

problema nezaposlenosti i povećanju razine zapošljivosti braniteljske i stradalničke populacije, kao i 

olakšavanju i daljnjem razvijanju poslovanja te promoviranju i plasmanu proizvoda branitelja-

poduzetnika. U prvom kvartalu 2021. godine planirano je donošenje Programa stručnog 

osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje 2021.-

2023. godine, koji će biti temelj provedbe mjera i aktivnosti usmjerenih uključivanju hrvatskih 

branitelja i članova njihovih obitelji na tržište rada u idućem trogodišnjem razdoblju. Programom će 

se nastojati dodatno razviti postojeće mjere, kao i uvesti nove u svrhu postizanja što veće zaposlenosti 

osoba iz ciljane skupine, a dodjelom potpora kroz mjere iz Programa pridonijet će se lakšem i bržem 

uključivanju osoba iz ciljane skupine na tržište rada te olakšati plasman njihovih proizvoda i usluga. 

Ministarstvo nastavlja kontinuiranu suradnju s udrugama iz Domovinskog rata u cilju 

dostojanstvenog vrednovanja doprinosa i žrtve hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata 

u obrani Domovine te postizanja trajnog učinka kvalitetne skrbi o hrvatskim braniteljima i 

stradalnicima iz Domovinskog rata. Kroz partnersku suradnju s udrugama iz Domovinskog rata 



6 
 

Ministarstvo provodi aktivnosti očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata te aktivnosti 

usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog 

rata, u okviru kojih je i provođenje javnih natječaja/poziva za financiranje projekata/aktivnosti udruga 

iz Domovinskog rata koje okupljaju brojne hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te javnog 

poziva za financiranje aktivnosti obilježavanja važnih obljetnica iz Domovinskog rata i prigodnih 

nadnevaka vezanih uz Domovinski rat. 

Jedan od najvažnijih ciljeva Ministarstva je osigurati da uloga hrvatskih branitelja i stradalnika 

Domovinskog rata u obrani Domovine bude trajno i dostojanstveno vrednovana, a njihova žrtva 

nikada zaboravljena. Stoga je Ministarstvo, između ostalog, pokrenulo inicijativu izrade jedinstvenog 

protokola obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata i godišnjeg kalendara obljetnica sjećanja RH 

na Domovinski rat. Ujednačavanjem standarda za obilježavanje komemorativnih događaja te drugih 

godišnjica Ministarstvo želi dodatno doprinijeti, sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu 

(„Narodne novine“ broj: 102/00) ''zaštiti temeljne vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata, kao 

zaloga naše civilizacijske budućnosti'', kao i  iskazivanju zahvalnosti i poštovanja najzaslužnijima za 

stvaranje samostalne i suverene Republike Hrvatske. 

Ministarstvo nastavlja s aktivnostima koje se odnose na izgradnju kulture sjećanja kroz sufinanciranje 

umjetničkih i dokumentarističkih djela te spomen-obilježja kao izraza zahvalnosti i u znak sjećanja 

na žrtve stradale u Domovinskom ratu, a u cilju očuvanja uspomene na sve hrvatske branitelje, sve 

stradale civile i događaje iz Domovinskog rata. 

Osim toga, provedbom projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom 

Ministarstvo doprinosi poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovoj većoj 

samostalnosti, sufinanciranjem ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata s teškim tjelesnim oštećenjima te dodjelom osobnih automobila HRVI 100% I. 

skupine. S ciljem ublažavanja nepovoljnih socijalno-materijalnih okolnosti, posljedica težih bolesti 

ili elementarne nepogode te pomoći u slučaju smrti člana obitelji, nastavit će se provoditi postupak 

dodjele izvanrednih jednokratnih novčanih pomoći. Sufinancirat će se i troškovi organizacije ukopa 

uz vojne počasti čime se odaje počast smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, 

umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata, u ime vječne zahvalnosti za njihovu najveću žrtvu. 

U 2021. godini Ministarstvo će nastaviti provedbu projekta Uspostava veteranskih centara u 

Republici Hrvatskoj provedbom građevinskih radova te opremanjem centara u Daruvaru, Sinju, 

Šibeniku i Petrinji. Nastavit će se provedba projekta Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog 

rata, u sklopu kojeg će se provesti postupak nabave za izradu informacijskog sustava i za izvođača 

radova na uređenju lokacija s arhivskim gradivom te nastaviti s radom na lokacijama s arhivskim 

gradivom na poslovima pripreme i digitalizacije gradiva. U sklopu projekata Samozapošljavanje 

hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz 

Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata nastavit će se 

provedba javnog poziva, odnosno dodjela potpora za samozapošljavanje osobama iz ciljanih skupina. 

Do kraja travnja uspostavit će se integrirani informacijski sustav, čime će završiti provedba projekta 

Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja. 

Ministarstvo će tijekom 2021. godine sudjelovati u procesu programiranja krovnih strateških 

dokumenata Europske unije za novo financijsko razdoblje od 2021. do 2024. godine, temeljem kojeg  

će se osigurati preduvjeti za sufinanciranje projekata Ministarstva i u novom financijskom razdoblju.  

Planirano je tijekom 2021. godine donijeti Nacionalni plan skrbi za hrvatske branitelje iz 

Domovinskog rata i članove njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2030. godine i popratne 
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dokumente, a Ministarstvo će nastaviti provoditi projekte Razvojne suradnje i humanitarne pomoći u 

inozemstvu kojima će se promicati održivi razvoj u slabije razvijenim zemljama. 

Pitanje osoba nestalih u Domovinskom ratu i posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba u 

Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa jedno je od najznačajnijih neriješenih pitanja 

oružane veliko-srpske agresije na Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska putem Ministarstva još 

traga za 1.869  osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba za koje nije poznato 

mjesto ukopa. Polazeći prvenstveno od prava obitelji da saznaju istinu o sudbini svojih nestalih 

članova, Republika Hrvatska izražava snažnu i kontinuiranu političku volju za rješavanjem ovoga 

pitanja, čije će rješavanje pridonijeti očuvanju dostojanstva osoba nestalih u Domovinskom ratu i 

žrtava Domovinskog rata uopće. 

U 2021. godini Ministarstvo će nastaviti s provedbom redovnih aktivnosti, sukladno Zakonu o 

osobama nestalim u Domovinskom ratu i provedbenim aktima, a u cilju konačnog rješavanja svih 

slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu. To osobito uključuje prikupljanje i raščlambu saznanja 

iz svih raspoloživih izvora, s naglaskom na bilateralnoj suradnji s Republikom Srbijom koja tim 

informacijama raspolaže, kao i suradnji s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnim 

organizacijama. 

Radi prikupljanja točnih informacija o prikrivenim grobnicama, nastavit će se daljnja primjena 

instituta nagrađivanja informacija (za što je 2020. godine donesen pravni okvir), uspostaviti novi 

mehanizmi suradnje s međunarodnim organizacijama (poglavito Međunarodnim rezidualnim 

mehanizmom za kaznene sudove) radi pristupa građi kojom raspolažu.  

S ciljem pronalaska posmrtnih ostataka nestalih i smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto 

ukopa,  nastavit će se provedba terenskih aktivnosti – izvida i istraživanja, osigurati svi preduvjeti za 

obradu i identifikaciju ekshumiranih posmrtnih ostataka (od prikupljanja podataka i referentnih 

uzoraka, sklapanja ugovora sa znanstveno-medicinskim ustanovama i dobavljačima reagensa i dr. 

potrebnog materijala do organizacijskih aktivnosti) te nastaviti aktivnosti vezane uz pogrebnu skrb o 

identificiranim osobama. 

Usporedno, nastavit će se daljnji razvoj i unaprjeđenje metodologije rada u provedbi terenskih 

istraživanja (geološki radar, bespilotne letjelice, cadaver psi, total stanica i dr.) i obradi ekshumiranih 

neidentificiranih posmrtnih ostataka . Također, radit će se na daljnjem razvoju institucionalnih 

mogućnosti te na informatizaciji i digitalizaciji arhivskoga gradiva o nestalim osobama, što će 

sveukupno pridonijeti daljnjem unaprjeđenju Hrvatskog modela traženja nestalih osoba. 

Nedostatak sustavnog  i nepristranog pristupa žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga 

razdoblja, uzrokovao je nejednak, diskriminirajući odnos prema žrtvama i samim tim 

nezadovoljavajuću razinu očuvanja spomena na sve stradale u Drugom svjetskom ratu i 

poslijeratnome razdoblju. 

Njihova su grobna mjesta uglavnom neobilježena i prikrivena te ih treba utvrditi i istražiti, slijedom 

čega je Ministarstvo (koje operativno provodi navedene zadaće), prilagodilo metode prikupljanja, 

objedinjavanja i analize podataka te metode istraživanja krajnjem cilju, a to je: na što ekonomičniji 

način, uz korištenje postojećih resursa i saznanja drugih institucija što preciznije i pouzdanije utvrditi 

mjesta na kojima se nalaze masovni grobovi. 

Jedinice lokalne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, na čijem su području pronađeni posmrtni 

ostaci žrtava, dužni su osigurati odgovarajuće mjesto za dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih 

ostataka, a Ministarstvo u suradnji s njima organizirati pokop žrtava. Nakon što pojedina lokacija 

bude istražena i pri tome bude utvrđen točan broj stradalih osoba Ministarstvo će obilježiti mjesta 
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stradanja žrtava postavljanjem jedinstvenog spomen-obilježja te sve navedeno predati nadležnoj 

jedinici lokalne samouprave na daljnje održavanje. 

Rješavanje pitanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja pridonosi ostvarenju prava 

članova obitelji da saznaju istinu o sudbini svojih najbližih, pravu na dostojan pokop i komemoriranje 

žrtava te utvrđivanju povijesne istine o žrtvama kao temeljnom preduvjetu za bolje društvo i 

neopterećenu budućnost. 

Ključne točke ostvarenja mjera utvrđivanja, obilježavanja i trajnog održavanja groblja žrtava Drugog 

svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja u 2021. godini osigurat će se kroz zajamčen dosljedan pristup 

koji je uistinu usmjeren na rezultate, a kroz nastavak prikupljanja i obradu podataka i arhivske građe 

o mjestima stradanja, terenskog istraživanja mjesta stradanja/izvida, probnog iskapanja i ekshumacije 

posmrtnih ostataka i trajnog dostojnog zbrinjavanja ekshumiranih posmrtnih ostatka. 

Ministarstvo će i u 2021. godini nastaviti sa stambenim zbrinjavanjem članova uže i šire obitelji 

smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata 

od I. do X. skupine, članova uže i šire obitelji umrlog HRVI s istim postotkom oštećenja organizma 

te dragovoljaca iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata, a koji 

su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali dvije ili više godina u borbenom sektoru. U 

ožujku će se objaviti Lista prvenstva temeljem koje će Ministarstvo provoditi stambeno zbrinjavanje 

dodjelom stanova, stambenih kredita i financijskih potpora. 

Nastavit će se aktivnost izgradnje stanova na građevinskom zemljištu kojeg osigurava jedinica 

lokalne samouprave koja je isto dužna i komunalno opremiti, a stanovi se grade putem Agencije za 

pravni promet i posredovanje nekretninama. Financijska sredstva za izgradnju stanova ali i 

cjelokupno stambeno zbrinjavanje osigurava Ministarstvo kroz otplatu do sada dodijeljenih stanova 

i kredita.  

Ministarstvo će nastaviti aktivnosti vezane uz gospodarenje stambenim jedinicama u vlasništvu 

Republike Hrvatske koje su mu dane na upravljanje i to kroz dodjelu istih u najam, sa kasnijom 

mogućnošću otkupa istih odnosno kupnje putem stambenog kredita. Poticat će se prijevremena 

otplata stambenih kredita uz određene popuste kako bi se što prije uprihodila sredstva za daljnje 

stambeno zbrinjavanje. Ministarstvo će stanove koje korisnici vrate urediti i dodijeliti novom 

korisniku u što kraćem roku, a sukladno važećoj Listi prvenstva. Ministarstvo će i nadalje od drugih 

državnih tijela preuzimati prazne, derutne i neperspektivne stanove, koje će sanirati te uređene 

dodijeliti novim korisnicima. Nastavit će se suradnja sa Središnjim državnim uredom za obnovu i 

stambeno zbrinjavanje radi stambenog zbrinjavanja stradalnika na područjima posebne državne skrbi. 

Ministarstvo će nastaviti s kontrolom korištenja dodijeljenih stanova u najmu, provodit će kontrolu 

namjenskog utroška sredstava od dodijeljenih stambenih kredita i financijskih potpora te će 

kontrolirati vraćanje dodijeljenih stambenih kredita i poduzimati odgovarajuće mjere prema svima 

koji ne poštuju preuzete obveze.  

Nadalje, za HRVI iz Domovinskog rata, djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata i djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez 

invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala te slijepima HRVI iz Domovinskog rata, 

Ministarstvo će osigurati pravo na prilagodbu prilaza do zgrade odnosno prilagodbu prilaza do stana 

i prilagodbu stana za kretanje u kolicima, ako se te prilagodbe mogu izvesti i ukoliko ispunjavaju 

propisane uvjete za ostvarivanje navedenog prava. Ukoliko se prilagodba ne može izvesti, a 

Ministarstvo ima na upravljanju odgovarajući stan, izvršit će se zamjena nekretnina, a sve kako bi se 
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ovoj populaciji, koja je sve starija i teže pokretna, olakšalo kretanje i svakodnevno funkcioniranje te 

poboljšala kvaliteta njihovog života.  

Također, s ciljem unaprjeđenja stanja na području prava hrvatskih branitelja i članova njihovih 

obitelji te civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, Ministarstvo će nastaviti rješavati o njihovim 

statusima i pravima sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji, Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te Zakonu o pravima žrtava 

seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu. 

 

4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA  
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5. JAVNE USTANOVE MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA 

5.1. Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ 

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (dalje: MCDR Vukovar) osnovana 

je Uredbom Vlade Republike Hrvatske, s ciljem očuvanja sjećanja na Domovinski rat i Bitku za 

Vukovar kroz memorijalne, obrazovne, znanstvene, turističke i međunarodne djelatnosti.  

Jedna od osnovnih aktivnosti MCDR-a Vukovar provedba je programa „Posjet učenika osmih razreda 

Vukovaru“, odnosno obvezna terenska nastava iz povijesti u Vukovaru gdje se učenici educiraju o 

vrijednostima Domovinskog rata i značaju Bitke za Vukovar u obrani teritorijalne cjelovitosti i 

suvereniteta Republike Hrvatske, sudjeluju u Školi mira, koristeći se edukativnim sredstvima te 

posjećuju memorijalna mjesta na širem području grada Vukovara.  

Program „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ obuhvaća sve osnovne škole Republike Hrvatske 

te u njemu sudjeluje oko 40.000 učenika osmih razreda i njihovih pratitelja svake školske godine. 

Učenici kroz predavanja i obilazak memorijalnih lokacija na širem području grada Vukovara uče o 

Domovinskom ratu i Bitci za Vukovar, te obilaze Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj 

cesti, izložbene postave u krugu Memorijalnog centra, Mjesto sjećanja – Vukovarsku bolnicu 91., 

Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, Spomen-obilježje masovne grobnice u Novoj ulici 

i u selu Borovo, Spomen dom Ovčara, Spomenik na Trgu žrtava Ovčare, Križ na Lušcu, Središnji 

križ, Spomen-obilježje Bogdanovci i Sotin (Skendra), hangare Veleprometa, ruševine Borovo 

Commerca, spomen-obilježje „Kukuruzni put“ te crkvu sv. Filipa i Jakova. Također, učenici uče i o 

kulturnoj baštini grada Vukovara obilazeći Gradski muzej Vukovar i Muzej vučedolske kulture. 

Učenicima je, osim predavanja i obilaska memorijalnih lokacija, osiguran i prijevoz, prehrana, 

smještaj, sve ulaznice i stručno vodstvo, u organizaciji i operativnoj provedbi MCDR-a Vukovar, a 

sve troškove snosi Ministarstvo.  

Ukupno, od osnutka MCDR-a Vukovar, u sklopu programa „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ 

Vukovar je posjetilo 160.709 učenika osmih razreda i njihovih pratitelja. 

Uz projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ MCDR Vukovar provodi i pilot-projekte 

posjeta učenika osmih razreda Pakracu, Lipiku, Okučanima, Karlovcu i Kninu. 

MCDR Vukovar posebnu pozornost pridaje obilježavanju obljetnica, prikupljanju, obradi i 

prezentaciji memorijalno-dokumentacijskog gradiva u vezi s Domovinskim ratom, prikupljanju i 

čuvanju artefakata iz Domovinskog rata, pripremi i opremanju stalnog tematsko-kronološkog 

postava, uređenju i opremanju mjesta sjećanja te revitalizaciji već postavljenih vanjskih i unutarnjih 

eksponata, kao i promociji vrijednosti Domovinskog rata.  

5.2. Dom hrvatskih veterana  

 

Dom hrvatskih veterana (dalje: DHV) je smještajno-rehabilitacijska ustanova koju je osnovalo 

Ministarstvo s namjerom poboljšanja i jačanja pružanja sveobuhvatne skrbi za braniteljsku i 

stradalničku populaciju, sa sjedištem u Lipiku. 

Korisnici DHV-a su HRVI, članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike 

Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru i članovi njihovih obitelji te članovi 

obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike 

Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, osobe stradale u obavljanju vojnih i 
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redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija, stradali 

pirotehničari i članovi njihovih obitelji te civilni invalidi iz Domovinskog rata i članovi obitelji 

civilnih stradalnika iz Domovinskog rata. 

Opći cilj DHV-a odnosi se na očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog 

rata, a poseban cilj na jačanje sustava skrbi i podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke 

populacije kroz djelatnosti DHV-a. 

DHV svojim korisnicima pruža usluge psihološke djelatnosti i psihosocijalne podrške, savjetovanja i 

pomaganja, provedbu kinezioloških programa, popratne usluge i ostale oblike podrške i usluga prema 

Stručnom programu. 

Usluge korisnicima pružaju se kroz uslugu smještaja ili boravka, gdje program smještaja 

podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme osiguranog smještaja u ustanovi 24 sata dnevno u trajanju 

do 20 dana, a program boravka podrazumijeva korištenje usluga DHV-a za vrijeme cjelodnevnog ili 

poludnevnog boravka. Poludnevni boravak može trajati do 6 sati dnevno. Cjelodnevni boravak može 

trajati od 6 do 10 sati dnevno. Programom boravka nije obuhvaćeno noćenje u Ustanovi i namijenjen 

je korisnicima koji žive u blizini DHV-a i koriste parcijalne usluge DHV-a. 

DHV planira tijekom 2021. godine provesti mjere koje se odnose na unaprjeđenje tjelesnog i 

psihosocijalnog stanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji sudjelovanjem u 

multidisciplinarnim stručnim programima DHV-a u Lipiku. Tako je u 2021. godini planiran prijem 

oko 680 korisnika kojima će se pružiti usluga kroz program smještaja i boravka u DHV-u, a planiran 

je i nastavak istraživanja pod naslovom „Longitudinalno praćenje zdravstvenog, psihosocijalnog i 

tjelesnog stanja hrvatskih branitelja“ kako bi se procese funkcionalne rehabilitacije moglo stručno 

pratiti, nadograđivati i poboljšavati te time pozitivno utjecati na kvalitetu života korisnika usluga.  
 

U 2021. godini planiran je nastavak uspostavljene suradnje DHV-a s lokalnom zajednicom, 

koordinacijama udruga proisteklih iz Domovinskog rata, braniteljskim zadrugama i OPG-ima te je 

istu potrebno dodatno unaprijediti i proširiti s ciljem razvoja partnerstva i predstavljanja pozitivnih 

ishoda na korisnike nakon korištenja usluga DHV-a. 






























