Hrvatski branitelji
Pravni temelj: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(NN 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14),
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 86/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95,
82/01 i 103/03), Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog
invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (NN 87/14).
Priznavanje statusa:
 člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja,
 člana obitelji umrlog HRVI ili MVI od I. do IV. Skupine,
 člana obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,
 stradalog pirotehničara i člana obitelji stradalog pirotehničara,
 hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI),
 mirnodopskog vojnog invalida (MVI),
 osobe za pružanje njege i pomoći HRVI 100% I. skupine.
U okviru svoje nadležnosti Služba za društvene djelatnosti po zahtjevu stranaka, obavlja upravne
poslove i provodi upravni postupak za priznavanje dolje navedenih prava.
Temeljem utvrđenih statusa, hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima,
mirnodopskim vojnim invalidima, članovima obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih
branitelja, te umrlih HRVI i MVI od I. do IV. Skupine i stradalih pirotehničara, priznaju se (ukoliko
udovoljavaju ostalim zakonskim uvjetima) sljedeća prava:
Prava članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata
1. Obiteljska invalidnina
2. Povećana obiteljska invalidnina
3. Uvećana obiteljska invalidnina
4. Besplatni udžbenici
5. Doplatak za pripomoć u kući
6. Jednokratna novčana pomoć
Prava članova obitelji umrlog HRVI od I. do IV. skupine
1. Obiteljska invalidnina
2. Besplatni udžbenici
3. Doplatak za pripomoć u kući
Prava članova obitelji umrlog MVI od I. do IV. skupine
1. Obiteljska invalidnina
2. Besplatni udžbenici
3. Doplatak za pripomoć u kući
Prava članova obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata
1. Novčana naknada u visini obiteljske invalidnine
2. Novčana naknada u visini povećane obiteljske invalidnine
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3.
4.
5.
6.

Novčana naknada u visini uvećane obiteljske invalidnine
Novčana naknada u visini obiteljske mirovine
Besplatni udžbenici
Doplatak za pripomoć u kući

Prava članova obitelji stradalih pirotehničara
1. Članovi obitelji stradalih pirotehničara ostvaruju prava kao članovi obitelji smrtno stradalih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
2. Obiteljska invalidnina
3. Povećana obiteljska invalidnina
4. Uvećana obiteljska invalidnina
5. Besplatni udžbenici
6. Doplatak za pripomoć u kući
Prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata
1. Osobna invalidnina
2. Posebni doplatak
3. Doplatak za njegu i pomoć druge osobe
4. Ortopedski doplatak
5. Besplatni udžbenici – HRVI i njihova djeca
6. Doplatak za pripomoć u kući
7. Naknada troškova prijevoza na Liječničko povjerenstvo
8. Usluge osobe za pružanje njege i pomoći – samo HRVI 100% I. skupine
9. Dodjela osobnog automobila – samo HRVI 100% I. skupine
10. Jednokratna novčana pomoć
Prava mirnodopskih vojnih invalida
1. Osobna invalidnina
2. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe
3. Ortopedski dodatak
4. Dodatak za pripomoć u kući
5. Besplatni udžbenici (MVI i njihova djeca)
6. Naknada troškova prijevoza na Liječničku komisiju
Prava stradalih pirotehničara
1. Osobna invalidnina
2. Posebni doplatak
3. Doplatak za njegu i pomoć druge osobe
4. Ortopedski doplatak
Prava osobe za pružanje njege i pomoći HRVI 100% I. skupine (njegovatelji)
1. Naknada plaće
2. Mirovinsko osiguranje (doprinosi – I i II stup)
3. Zdravstveno osiguranje (doprinosi)
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4.
5.
6.
7.
8.

Prava hrvatskih branitelja iz domovinskog rata
Doplatak za pripomoć u kući
Besplatni udžbenici – samo HB koji se školuje
Pravo na zdravstvenu zaštitu
Jednokratna novčana pomoć

Osoba koja podnosi zahtjev za ostvarivanje gore navedenih prava osobno donosi sljedeću opću
dokumentaciju:
 domovnicu,
 rodni list,
 presliku osobne iskaznice,
 medicinsku dokumentaciju,
 presliku liječničkog kartona,
 potvrdu o statusu hrvatskog branitelja,
Službena osoba koja vodi postupak ostalu potrebnu dokumentaciju pribavlja po službenoj dužnosti,
odnosno obavještava stranku koja je dodatna dokumentacija potrebna za ostvarivanje pojedinog
prava.
U svim postupcima za ostvarivanje navedenih prava ne plaća se upravna pristojba.
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