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Vlada donijela Uredbu o
metodologijama vještačenja

Novi iznosi osnovica za
obračun doprinosa za 2015.

Važno je znati

Uredbom o metodologijama vještačenja
uređeni su način i postupak
vještačenja, tko su ovlašteni vještaci
(način imenovanja, područje rada,
sadržaj nalaza i mišljenja), postupanje
doktora
medicine
primarne
zdravstvene zaštite (tzv. liječnik
opće prakse) te opseg i sadržaj
medicinske i druge dokumentacije
koju taj liječnik dostavlja Zavodu za
vještačenje.

Ministar financija mr. sc. Boris Lalovac
donio je Naredbu o iznosima osnovica za
obračun doprinosa u 2015. godini, kojom
se objavljuju:
1) iznosi osnovica za obračun
doprinosa
za
2015.
godinu
(izračunatih kao umnožak iznosa
prosječne plaće i koeficijenata za
njihov obračun propisanih Zakonom
o doprinosima) i
2) iznosi posebnih osnovica za
obračun doprinosa za 2015. godinu
prema iznosu prosječne neto plaće
propisanih Zakonom o doprinosima
(do iznosa i iznad iznosa prosječne
neto plaće).

Korisnicima mirovina HZMO će, u svrhu
podnošenja prijave poreza na dohodak
za 2014. godinu, u veljači poslati
Obavijest o mirovinskim primanjima
za siječanj 2015.
Obavijest će dostaviti korisnicima koji
mirovinu primaju preko pošte ili preko
poslovnih banaka, a ostalima će se
tijekom veljače 2015. potvrde izdavati
na zahtjev u svim uredima i ispostavama
HZMO-a.
•••

Donošenje ove Uredbe propisano
je Zakonom o jedinstvenom tijelu
vještačenja (NN br. 85/2014).
Sastavni dio Uredbe je, između
ostalog, Lista oštećenja organizma
– tzv. Lista I. kojom su utvrđene
vrste i postotci/stupnjevi oštećenja,
na temelju koje će se u Zavodu za
vještačenje donositi nalazi i mišljenja
i na osnovi kojeg će se stjecati
pravo na naknadu zbog tjelesnog
oštećenja.
Stupanjem Uredbe na snagu prestao
je važiti Zakon o listi tjelesnih
oštećenja prema kojem se do
tog trenutka vještačilo
tjelesno oštećenje.
Uspostavom
jedinstvenog
tijela
vještačenja postignut je jedinstveni
kriterij
vještačenja
u
svim
navedenim sustavima prema novim
jedinstvenim listama i ujednačeni su
kriteriji
utvrđivanja
oštećenja/
invaliditeta
i
smanjeni
troškovi
postupka vještačenja, a samim
time
i
troškovi
državnog
proračuna.
Uredbu je donijela Vlada RH na
sjednici održanoj 17. prosinca
2014. (NN br. 153/2014), a stupila
je na snagu 1. siječnja 2015.

U skladu sa Zakonom o doprinosima
i prema Objavi Državnog zavoda
za statistiku o prosječnoj mjesečnoj
bruto plaći po zaposlenome u
pravnim osobama RH za razdoblje
I.– VIII. 2014.:
• prosječna bruto plaća
7.943,00 kn
• prosječna neto plaća
5.510,00 kn

iznosi
iznosi

• najniža mjesečna osnovica iznosi
2.780,05 kn
• najviša mjesečna osnovica iznosi
47.658,00 kn
• najviša godišnja osnovica iznosi
571.896,00 kn
• dnevna osnovica za obračun
doprinosa sezonskim radnicima u
poljoprivredi iznosi 92,67 kn.
Naredbu
je
ministar
donio
15. prosinca 2014, a stupila je
na snagu 24. prosinca 2014.
(NN br. 153/2014).

Predstavnici HZMO-a su u siječnju 2015.
održali sastanak s predstavnicima Zavoda
za socijalno osiguranje Poljske (ZUS), na
kojem je, između ostaloga, dogovorena i
razmjena podatka o korisnicima hrvatske
mirovine s prebivalištem u Poljskoj i o
korisnicima
poljske
mirovine
s
prebivalištem u Hrvatskoj.
Dostavljeni će podaci, osim korisnikovog
identifikacijskog broja u toj državi,
sadržavati i potvrdu o činjenici života.
•••
Korisnici doplatka za djecu do kraja
veljače 2015. trebaju obnoviti zahtjeve
kako bi doplatak bez prekida nastavili
primati i u tekućoj godini.
•••
Pravo na starosnu mirovinu osiguranici
stječu s navršenih 65 godina života i 15
godina mirovinskog staža.
Iznimno od ovoga (tzv. prijelazno
razdoblje), u 2015. godini žene stječu
pravo na mirovinu prema sljedećim
uvjetima:
• starosna mirovina: 15 godina staža i
61 godina i 3 mjeseca života,
• prijevremena starosna: 31 godina
i 3 mjeseca staža i 56 godina
i 3 mjeseca života.
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KORISNICI MIROVINA prema ZOMO-u - u siječnju 2015.
Korisnici mirovina sveukupno

1 223 738

Prosječna svota starosne mirovine za
40 i više godina mirovinskog staža

3.407,22 kn

Korisnici starosnih mirovina

509 274

Prosječna svota prijevremene starosne mirovine

2.336,41 kn

Korisnici prijevremene mirovine
Korisnici prijevremenih mirovina ( prema čl. 35.i čl. 36. ZOMO-a)

160 374
4 956

Prosječna svota prijevr. mirovine (prema čl. 35. ZOMO-a)

3.496,90 kn

Prosječna svota prijevr. mirovine (prema čl. 36. ZOMO-a)

2.681,86 kn

Korisnici invalidskih mirovina

302 332

Prosječna svota invalidske mirovine

1.966,88 kn

Korisnici obiteljskih mirovina

246 802

Prosječna svota obiteljske mirovine

1.887,13 kn

Od obrade mirovina za prosinac 2014. (isplata u siječnju 2015.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju,
NN br. 112/2013) obustavljena je isplata mirovina za 2 848 korisnika (77 korisnika mirovina s prebivalištem u RH i 2 771 u inozemstvu).
Korisnici mirovina - muškarci (45,63 %)

558 435

Korisnici mirovina - žene (54,37 %)

665 303

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,14

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina (prema ZOMO-u)

30 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina (prema ZOMO-u)

71 godina

Potrebna sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

3.046.000.000 kn

KORISNICI MIROVINA I PROSJEČNE MIROVINE - u siječnju 2015.
VRSTE MIROVINA

BROJ KORISNIKA

PROSJEČNA MIROVINA U KUNAMA UMANJENA
ZA POREZ I PRIREZ

I. KORISNICI MIROVINA prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
starosna i prijevremena starosna

670 533

2.453,29

invalidska

229 191

1.966,88

obiteljska

231 600

1.887,13

UKUPNO

1 131 324

2.238,85

II. HRVATSKA VOJSKA prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba,
policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (DVO)
starosna

3 523

4.198,38

invalidska

8 856

3.219,15

obiteljska

783

3.568,69

UKUPNO

13 162

3.502,05

III. Korisnici mirovina kojima je mirovina određena prema ZOPHBDR-u
Najniža mirovina (čl. 31. st. 3. ZOPHBDR)

548

2.457,65

invalidska

57 988

4.852,23

obiteljska

13 818

6.327,01

UKUPNO

72 354

5.115,75

IV. Korisnici mirovina ostvarenih prema Ugovoru između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u
Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji - HVO (NN br. 2/2006)
invalidska

6 297

2.778,29

obiteljska

601

3.046,44

UKUPNO

6 898

2.801,65

1 223 738

2.425,70

SVEUKUPNO (I.+II.+III.+IV.)

* Najniža mirovina priznata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br.174/2004), koji je stupio na
snagu 1. siječnja 2005.
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