
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO BRANITELJA 
 

 
                                       

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 
 

Ministarstvo branitelja objavljuje objedinjene primjedbe zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili primjedbe 

na Prijedlog Pravilnika o uvjetima, načinu  i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć putem održanog internetskog 

javnog savjetovanja provedenog u razdoblju od 28. srpnja do 11. kolovoza 2014. godine, te očitovanja o prihvaćanja/neprihvaćanju istih. 
 
 

 

 
Red
ni 

broj 
 

 
  Naziv tijela 

Članak na koji 
se odnosi 
primjedba/ 
prijedlog 

 
 

Tekst primjedbe/prijedloga 

 
 

Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja 
 primjedbe ili prijedloga 

 
Članak 9. 
stavak 1. točka 
k) 
 

Obzirom se invalidnost korisnika dokazuje rješenjem o 
priznatom statusu, potrebno je preciznije odrediti izjavu u 
svezi priznate invalidnosti predviñenu navedenim člankom, 
odnosno propisati kakvu izjavu, te od koga istu treba pribaviti 
ako je invalidnost priznata prema propisima kojima se 
reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. 

Prihvaća se. 
Brišu se riječi u zagradi kao nepotrebne. 

 
   Članak 9. 
   stavak 1.  
    točka n) 

Propisati na način da se rok u svezi medicinske dokumentacije 
produži na minimalno 6 mjeseci, obzirom je Prijedlogom 
Pravilnika da medicinska dokumentacija ne smije biti starija 
od 3 mjeseca prekratak jer su liste čekanja na pretrage i 
terapije preduge. 

Prihvaća se. 
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Ured državne 

uprave u 
Osječko- 

baranjskoj 
županiji 

 
Kristina 
Udovčić 

 
voditeljica 
Službe za 
društvene 
djelatnosti 

 
 

 
Članak 10. 

stavak 2. točka 
d) 
 
 

Propisati na način da se potvrda o sudjelovanju hrvatskog 
branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta 
Republike Hrvatske od najmanje 100 dana u borbenom 
sektoru pribavlja izravno iz Registra branitelja ili da se 
prvostupanjskim tijelima  omogući da im se putem aplikacije 
DOM+ omogući ulazak u bazu iz koje se mogu pribaviti 

Ne prihvaća se.  
Sukladno važećim propisima, Ministarstvo 
branitelja vodi Registar branitelja i jedino je 
ovlašteno za uvid u podatke koji nisu 
dostupni javnosti.  



 
 

 

traženi podaci, a ne na način kako je to predviñeno 
Prijedlogom Pravilnika, odnosno da traženu potvrdu izdaje 
Ministarstvo branitelja. 

 
Članak 10. 
stavak 4. 
točka e) 

 
 
 

U elektroničkoj bazi podataka Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u aplikaciji  
izmijeniti svrhu izdavanja potvrde jesu li korisnik ili članovi 
njegova kućanstva upisani u registar poljoprivrednih 
gospodarstava, obzirom se ista sada može izdati samo u svrhu 
opskrbnine. 

Prihvaća se. 

 
Članak 14. 
stavak 5. 

 

Propisati na način da se Prijedlogom Pravilnika preciznije 
odredi kada se ne može utvrditi odvojeno kućanstvo, te kada 
postoji obveza uzdržavanja izmeñu korisnika JNP, obzirom da 
prvostupanjska tijela različito tumače značenje odredbe. 

Ne prihvaća se.  
Pravilnikom je precizno propisano što je 
zajedničko kućanstvo, te način utvrñivanja 
sastava kućanstva. 

 
Članak 24. 
stavak 1. 
točka a) 

Uskladiti odredbu s Pravilnikom u smislu da se precizno 
odredi da li se prihodi korisnika utvrñuju za razdoblje od 3 
mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ili kako je navedenom 
odredbom predviñeno u razdoblju od 3 mjeseca u tekućoj 
godini. 

Prihvaća se. 
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Članak 26. 
stavak 1. 

Propisati na način da se Prijedlogom Pravilnika precizno 
utvrdi da li se zahtjev za JNP po osnovi bolesti može podnijeti 
i naredne kalendarske godine temeljem iste bolesti. 

Ne prihvaća se. 
Jednokratna novčana pomoć (JNP) po svojoj 
naravi je jednokratna pomoć korisniku koji,  
zbog novonastalih okolnosti, na koje nema 
utjecaja, doñe u trenutno tešku materijalnu 
situaciju. Takoñer su propisane situacije 
(objektivne okolnosti) koje su razlog takve 
teške materijalne situacije. Slijedom toga, 
ista bolest od koje korisnik boluje godinama 
ne predstavlja situaciju za koju se može 
podnijeti zahtjev za JNP, jer je protivna 
samoj naravi toga instituta, a tako 
detaljizirati i propisivati sve životne situacije 
u kojima je/nije moguće ostvariti JNP ne 
smatramo potrebnim. 



 

2. PERO HRBAČ 
phrbac@hiim.hr 

načelna 
primjedba 

Uzeti u obzir podatke i rezultate istraživanja Medicinskog 
fakulteta u suradnji s Ministarstvom branitelja 
(Hospitalizacije u populaciji branitelja 1998-2011) o 
zdravstvenom stanju braniteljske populacije kao relevantan 
faktor prilikom odobrenja JNP, te na temelju istog revidirati 
popis bolesti. 

Prihvaća se. 


