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Na temelju članka 126. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13) donosim

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA
KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG

SLUČAJA

Članak 1.

Ovim  Pravilnikom  uređuju  se  uvjeti  i  način  ostvarivanja  prava  na  kolektivno
osiguranje djelatnih vojnih osoba od posljedica nesretnog slučaja na teret državnog
proračuna Republike Hrvatske.

Članak 2.

Djelatne vojne osobe kolektivno se osiguravaju od posljedica nesretnog slučaja za
vrijeme službe.

Članak 3.

Nesretnim slučajem u smislu odredbi ovoga Pravilnika smatra se svaki iznenadni i od
volje  osiguranika neovisan događaj koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo
osiguranika  ima  za  posljedicu  njegovu  smrt,  potpuni  ili  djelomični  invaliditet,
privremenu  nesposobnost  za rad ili narušavanje  zdravlja  koje  zahtijeva liječničku
pomoć.

Članak 4.

Kolektivno osiguranje djelatnih vojnih osoba od posljedica nesretnog slučaja ugovara
se za:

– slučaj smrti zbog nezgode

– slučaj trajnog invaliditeta zbog nezgode

– slučaj dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja kao posljedice nesretnog
slučaja (dnevna naknada za liječenje u bolnici).

Članak 5.

Djelatna  vojna  osoba  ostvaruje  pravo  na  kolektivno  osiguranje  od  posljedica
nesretnog slučaja od dana prijma u djelatnu vojnu službu do dana prestanka djelatne
vojne službe.

Članak 6.
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Postupak prijave nesretnog slučaja i ostvarivanja prava na isplatu osiguranog iznosa
provodi se u skladu s pravilima osiguravatelja.

Članak 7.

(1)  Prijava  nastanka  i  okolnosti  nesretnog slučaja  podnosi  se  Upravi  za  ljudske
resurse putem ustrojstvene jedinice u koju je djelatna vojna osoba raspoređena.

(2)  Točnost  podataka  o  osiguraniku  u  ime  Ministarstva  obrane  –ugovaratelja
ovjerava Uprava za ljudske resurse.

Članak 8.

(1)  Sudionici  u  operacijama  potpore  miru,  operacijama  odgovora  na  krize,
humanitarnim operacijama  i  drugim aktivnostima  u  inozemstvu  osiguravaju  se  u
skladu s posebnim pravilnikom kojim se propisuju obveze ustrojstvenih jedinica u
pripremi za sudjelovanje u operacijama odnosno drugim aktivnostima u inozemstvu
te druga prava i obveze sudionika za vrijeme sudjelovanja u operaciji i po povratku u
Republiku Hrvatsku.

(2) Pirotehničari u Oružanim snagama Republike Hrvatske osiguravaju se u skladu sa
Zakonom o humanitarnom razminiranju.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga  Pravilnika  prestaje  važiti Pravilnik  o  uvjetima i
načinu  ostvarivanja  prava  djelatnih  vojnih  osoba,  službenika  i  namještenika  na
kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe
(»Narodne novine«, br. 134/07 i 103/08).

Članak 10.

Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  osmoga  dana  od  dana  objave  u  »Narodnim
novinama«.

Klasa: 023-03/13-04/18

Urbroj: 512-01-13-3

Zagreb, 29. srpnja 2013.

Ministar

Ante Kotromanović, v. r.
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