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PREDSJEDNIKU
HRVATSKOGSABORA

Predmet: amandman na Konačni prijedlog zakona o Zakladi vojne
solidarnosti, P.Z. 335

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskog sabora na Konačni prijedlog zakona o Zakladi
vojne solidarnosti, PZ. 335 podnosim sljedeće

AMANDMANE

Članak 3. mijenja se i glasi:

,,Zaklada se osniva sa svrhom:

— promicanja humanitarnog djelovanja i potpore pripadnicima Oružanih snaga RepublikeHrvatske pri svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihova socijalnog statusa
— pružanja financijske pomoći članovima obitelji poginulih i umrlih pripadnika OSRH
- pružanja materijalne pomoći nezaposlenim roditeljima kojima je poginuli ili umrli
pripadnik OSRH skrbio
— pružanje financijske pomoći za liječenje stradalih i teško oboljelih pripadnika OSRH i
članova njihove uže obitelji.

II.

U članku 5., stavak 2. mijenja se i glasi:

,,(2) članovi Upravnog odbora su pripadnici OSRH koje imenuje ministar nadležan za posloveobrane (u daljnjem tekstu: ministar) na prijedlog načelnika Glavnog stožera OSRH—a.



III.

U članku II., stavak 1. briše se riječ ,,zaposlenika“ i dodaje se ,,pripadnikaOSRH“.

IV.

U članku 23., stavak 1. mijenja se i glasi:

,,(l) Ministar određuje privremenog upravitelja Zaklade na prijedlog načelnika Glavnog stožera
OSRH—a u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.“

Obrazloženje

Razlozi za osnivanje Zaklade su apsolutno opravdani, potrebni i napravljeni po uzoru na Zakladu
policijske solidarnosti. Međutim, upućujem najedan problem koji će se ovim izmjenama riješiti.
U odredbe ovog Zakona uključeni su i službenici i namještenici zaposleni u Ministarstvu obrane,
a to je očita diskriminacija prema ostalim 230.000 službenika i namještenika u ostalim resorima
državnih služba i javnih uprava, tim više jer se financiranjeZaklade zasniva na državnom polo gu
od 100.000 kuna, donacijama, imovini, kamatama, iz dobiti određenih trgovačkih društava u
vlasništvu Hrvatske Republike. Takvu diskriminaciju, uvjeren sam, ne bi htjeli ni državni
službenici i namještenici Ministarstva obrane. Slijedom navedenog, proizlazi da članove
Upravnog odbora, kao i određivanje privremenog upravitelja, imenovao bi i određivao ministar
na prijedlog načelnika Glavnog stožera OSRH—a.

m\ Zdra/vko Ronko


