Hrvatska udruga stradalih zaposlenika iz Domovinskog rata
Zakon o pravima stradalih i obitelji poginulih radnika hrvatskih poduzeća
u Domovinskom ratu
Ovim zakonom bile bi obuhvaćene sve stradale osobe koje su stradale na svojim radnim
mjestima u ratnim napadima na hrvatska poduzeća koja su radila u ratnim uvjetima.
Opravdanost donošenja zakona: Ustavna jednakost svih radnika koji su pod radnom
obavezom radila u ratnim uvjetima, ujednačavanje statusa sa radnicima MUP i MORH koji su
u statusu hrvatskih branitelja od 1998. te pojedinim strukama radnika koji to pravo imaju u čl.
3 i 5 Zakona o pravima hrv.branitelja NN174/04.
Podloge za donošenje zakona:
Zakon o obrani NN49/91 čl. 5 i 6 (radna obaveza).
Odluka Predsjednika RH o osnivanju Kriznih stožera br.929/27.08.91. NN44/91.
Objašnjenje: Odlukom o osnivanju KS je uređena radna aktivnost svih hrvatskih poduzeća u
ratnim uvjetima sa obaveznim radom svih zaposlenih koji nisu mobilizirani u OS.
Ova odluka je provedena u cijelosti radi logističke potpore i opskrbe OS energentima,
hranom, izradom i održavanjem tehnike potrebne u ratu u vrijeme embarga međunarodne
zajednice.
Dosadašnje aktivnosti udruge:
-prijem u Uredu Predsjednika RH 24.06.1999. i 14.03.2013.
-prijem u Ministarstvu hrvatskih branitelja 09.03.1999. i 26.02.2005.
-prijem u Ministarstvu rada i soc.skrbi 10.12.2002.
-prijem u saborskom Odboru za veterane 18.06.2001. i 28.06.2006.
- na stotine dopisa upućenih Vladinim i Saborskim tijelima od 1999. do danas.
Nakon zadnjeg prijema 14.03.2013. u Uredu Predsjednika RH utvđeno je da su navedene
činjenice takve. Međutim Izvršna vlast nije voljna da stradale radnike uvede u postojeće
zakone iz rata. U zadnjim dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja krajem 2012. nisu
prihvaćeni prijedlozi stradalih radnika iz drugih ministarstava. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih
invalida rata preuzet iz Saveznih zakona bivše države je neprovediv za nas a najavljene
promjene istog iz 2002. su ponovno odgođenje na neodređeno vrijeme.
Završno pojašnjenje: Mi stradali radnici svoj radni zadatak u ratnim uvjetima smo u cijelosti
odradili na organiziran način. Nakon rata smo zaboravljeni osim pojedinih struka i svih koji
su bili zaposleni u MUP i MORH. Smatramo da je prozvodnja, transport, hrana itd. u Đuri
Đakoviću, HŽ, HPT, INA, Željezara, Vodoprivreda, Belišće su bila po nama potrebnija u
logističkoj obrani nego izdavanje osobnih dokumenata u MUP ili MORH.

Sadržaj zakona o pravima stradalih i obitelji poginulih radnika hrvatskih
poduzeća u Domovinskom ratu
-pravo na obiteljske invalidnine
-pravo na osobne invalidnine
Sukladno Zakonu o pravima hrv.branitelja NN174/04 gdje samo neki radnici pojedinih
hrvatskih ministarstava i samo neke struke radnika čl. 3 i 5 imaju pravo na invalidnine
predlažemo da se isto pravo proširi na sve stradale radnike iz svih ministarstava i hrvatskih
poduzeća koja su djelovala pod kontrolom hrvatskih vlasti.
Proračunske osnovice predlažemo iste kao u Zakonu za hrvatske branitelje.
Kako ne bi dolazilo do inflacije stradalih radnika iz rata predlažemo da taj status imaju osobe
koje imaju potrebnu dokumentaciju o dokazivanju stradavanja:
- potvrdu nadležne policijske uprave o okolnostima stradavanju,
- prijava o povredi na radu poduzeća
- liječnička dokumentacija
Kao u čl.75 zakona - pravo na obiteljsku invalidninu,
čl.80 zakona – pravo na povećanu obiteljsku invalidninu,
čl.81 zakona – pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu.
Kao u čl.66 zakona – osobna invalidnina,
čl.67 zakona – doplatak i njegu i pomoć druge osobe
čl.70 zakona – ortopedski dodatak
Potrebna financijska sredstva na godišnjoj razini iznosila bi približno 1.000.000 kn.
Naš prijedlog podložan je Vašim dopunama i prijedlozima, te se nadamo Vašoj suradnji sa
udrugom kod donošenja nacrta i prijedloga zakona.
Na ovaj način bi se po nama ujednačila prava istih u Domovinskom ratu u pogledu pravne
jednakosti istih što sada nije provedeno.
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