UDRUGA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HŽ
Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb
OIB: 41307560454
E-mail: tajnik@ubidrahz-zagreb.hr

ZAPISNIK
Sa sjednice Predsjedništva Udruge održane 29.06.2016. godine.
Nazočni na sjednici Predsjedništva Udruge: Siniša Mastelić, Ivica Stojanac, Gordan
Šimunić, Ivica Vilić i Damir Talaja.
DNEVNI RED:
1. Rasprava o prijedlogu zakona o pravima Hrvatskih branitelja i
2. Razno.

Ad1. Mastelić kao predsjedavajući otvara sjednicu i obavještava nazočne da su
počela sa radom Povjerenstva za prijedlog novog zakona o pravima Hrvatskih
branitelja i članova njihovih obitelji. Također navodi da je on jedan od koordinatora
Povjerenstva Projektnog tima za rješavanje problema nezaposlenih hrvatskih
branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja te
poboljšanje životnih uvjeta hrvatskih branitelja koji nisu u statusu HRVI iz
Domovinskog rata. Mastelić navodi da je održao radni sastanak Povjerenstva 07 i 08
lipnja u hotelu Laguna i da su donijeli prijedloge da kod zapošljavanja branitelja i
članova njihovih obitelji branitelji imaju prednost, a da otkaz Ugovora o radu
zaposleni branitelji mogu dobiti samo svojom krivnjom. Svi nazočni su se složili da se
mora vratiti dignitet hrvatskom branitelju te da se borbenom sektoru da dodatak
1,00 kunu a neborbenom 0,50 kuna. Cilj je da se vidi kod odlaska branitelja u
mirovinu taj dodatak na mirovinu. Što se tiče stambene problematike mi
predlažemo da korisnici stanova dobiju otkup po povoljnim cijenama.
Na pitanje članova Predsjedništva što će biti sa ovim prijedlogom zakona s obzirom
da nam idu izbori Mastelić je odgovorio da će do 15.07.2016. godine zakon biti
pripremljen i poslan u Sabor i u odbor za Veterane na raspravu. Također je rekao da
Mi u Savezu Udruga će oko 20.07.2016. godine imati tiskovnu konferenciju i
obavijestiti medije o našem prijedlogu zakona što se tiče branitelja radnika RH.
Ad.2. Donijet je zaključak da se preko Ministarstva traži da se potpiše novi Ugovor o
pravima hrvatskih branitelja članova naše Udruge sa HŽ Cargo d.o.o. istovjetan kao u
HŽ-Infrastruktura d.o.o. i HŽ-Putnički prijevoz d.o.o..
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