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Ispostava HZMO-a u Kaštelima na
novoj adresi

Održane 9. i 10. sjednica Upravnog vijeća
HZMO-a
Na 9. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje, održanoj 4. svibnja 2005., Upravno
vijeće utvrdilo je visinu najniže mirovine hrvatskom
branitelju iz Domovinskog rata za 2005. godinu.
Upravno vijeće Zavoda je, na temelju službenih podataka
Državnog zavoda za statistiku o visini mjesečne neto
plaće u 2004. godini, donijelo Odluku o visini najniže
mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za
2005. godinu. Najniža mirovina iznosi 45% od osnovice
prosječne plaće za 2004. godinu, odnosno 1877,85
kn. Također je donesena Odluka o osnovicama za
utvrđivanje vrijednosnog boda pri prevođenju prava,
prema osobnom činu i ustrojbenom mjestu hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata za 2004. godinu, kao i
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda,
prema osobnom činu i ustrojbenom mjestu hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata za 2004. godinu. Budući
da je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku,
u 2004. godini prosječna mjesečna bruto plaća porasla
za 6,4 % u odnosu prema 2003. godini, osnovice za
utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu,
ustrojbenom mjestu i zvanju za 2004. godinu povećane
su za 6,4 %.
Na sjednici je usvojeno i Financijsko izvješće Zavoda za
razdoblje siječanj – ožujak 2005, kao i izvješće o realizaciji
Programa mjera te rokovi i zaduženja za otklanjanje
utvrđenih nepravilnosti u poslovanju Zavoda prema nalozima
i preporukama Državnog ureda za reviziju za 2003.

Dana 13. svibnja 2005. Ispostava Kaštela Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Splitu,
započela je s radom na novoj adresi, Cesta dr. Franje
Tuđmana b.b. u Kaštel Kambelovcu.
Punih 12 godina Ispostava Kaštela radila je u prostorima
unajmljenim od Grada Kaštela, na adresi Kralja Tomislava
55 u Kaštel Starom.
Zbog neprimjerenosti prostora u kojem se nalazila ta
ispostava Zavoda, Upravno vijeće je 2003. godine donijelo
odluku o kupnji adekvatnog prostora u Kaštel Kambelovcu,
radi primjerenijeg, ažurnijeg i kvalitetnijeg obavljanja
poslova vezanih uz provedbu i ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja za sve osiguranike i korisnike
mirovina s područja Grada Kaštela.
U novom prostoru, potpuno prilagođenom i za osobe
s posebnim potrebama, svoja prava iz mirovinskog
osiguranja ostvarivat će približno 6800 osiguranika i 6000
korisnika mirovinskih primanja Grada Kaštela.
U Ispostavi Kaštela stranke će i dalje primati ljubazne i
marljive radnice, Ankica Jurašin i Anđelka Markoc.
Svečanom otvaranju Ispostave Kaštela u petak, 13. svibnja
2005. nazočili su iz Središnje službe predstojnik Ureda za
poslove ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja i
doplatka za djecu Neven Spetić, predstojnica Područne
službe u Splitu Nadja Krnić, predstavnici Županije splitskodalmatinske, gradonačelnik Grada Kaštela Ante Sanader
te predstavnici drugih institucija s tog područja, iz Porezne
uprave, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Matičnog ureda.

Na 10. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje, održanoj 23. svibnja 2005.,
Upravno vijeće raspravljalo je i odlučivalo o problematici
portfelja Zavoda.
Upravno vijeće Zavoda dalo je suglasnost Hrvatskom fondu
za privatizaciju za prodaju dionica „Jadran“ d.d. Crikvenica
i suglasnost za prodaju dionica „Hoteli Plat“ d.d. Dubrovnik
iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
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Gradonačelnik Kaštela A. Sanader i direktor HZZO
Područnog ureda u Splitu V. Marojević
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Ispostava HZMO-a u Malom Lošinju
na novoj adresi

Najniža mirovina za hrvatske branitelje

Pri radnom posjetu Ispostavi Mali Lošinj Područne službe
u Rijeci, bivša pomoćnica ravnatelja za upravljanje i
gospodarenje imovinom Zavoda Marijana Crnjak-Habek
i pomoćnica ravnatelja za provedbu međunarodnih
ugovora o socijalnom osiguranju Ljiljana Marković otvorile
su u četvrtak, 12. svibnja 2005., Ispostavu Mali Lošinj na
novoj adresi.
Ispostava sada radi u primjernom poslovnom prostoru,
koji je između ostaloga arhitektonski prilagođen i slabo
pokretljivim i osobama s invaliditetom.
U skladu s odlukom Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje od 5. studenoga 2003., Zavod je zbog
neprimjerenog i zapuštenog prostora Ispostave Mali Lošinj
Područne službe u Rijeci, na adresi V. Gortana 32 u Malom
Lošinju i u skladu s poslovnom politikom Zavoda, kojom
se predviđa obavljanje osnovnih djelatnosti u vlastitom
prostoru, kupio poslovni prostor površine 35,04 metara
četvornih u Veloselskoj ulici br. 20 za potrebe Ispostave.

Adresa i broj telefona Ispostave u Malome Lošinju :
Veloselska 20,
51550 Mali Lošinj
tel: 051/231-668, fax: 051/520-007

IMENOVANI NOVI POMOĆNICI
RAVNATELJA HZMO-a
Odlukom Vlade RH, na 82. sjednici održanoj 20.
svibnja 2005. imenovani su novi pomoćnici ravnatelja
HZMO-a, i to: Ljiljana Marković, pomoćnicom
ravnatelja za Sektor provedbe međunarodnih
ugovora o socijalnom osiguranju, Zoran Kordić,
pomoćnikom ravnatelja za Sektor informatike, i
Lidija Sokol, pomoćnicom ravnatelja za Sektor
ekonomskih poslova.
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Institut najniže mirovine za hrvatske branitelje uveden je
odredbom članka 31. stavka 3. Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(ZOPHBDR, NN, br. 174/04) i odredbama Statuta Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje, i to kao poseban institut,
neovisan od instituta najniže mirovine u općem sustavu
mirovinskog osiguranja.
Osnovica za utvrđivanje najniže mirovine propisana je u
članku 31. stavku 4. ZOPHBDR-a i iznosi 45% prosječne
neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u
godini koja je prethodila godini ostvarivanja prava,
prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Prema
podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna
mjesečna isplaćena neto plaća za razdoblje od siječnja
do prosinca 2004. godine iznosila je 4 173,00 kn, te se
prema članku 31. stavku 4. ZOPHBDR-a određuje svota
najniže mirovine u visini 45% od osnovice, odnosno u
svoti od 1 877,85 kn mjesečno.
Najniža mirovina prema odredbi članka 31. ZOPHBDR-a
odredit će se hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata
kada navrši 65 godina starosti (muškarac), odnosno 60
godina starosti (žena), a ne ispunjava uvjete mirovinskog
staža za priznavanje prava na starosnu mirovinu od 1.
siječnja 2005., prema ZOMO-u.
U ovu skupinu spadaju hrvatski branitelji iz Domovinskog
rata koji su korisnici mirovine ostvarene nakon 1. siječnja
2005. prema odredbama ZOPHBDR-a i hrvatski branitelji
korisnici mirovine ostvarene nakon 1. siječnja prema
odredbama ZOMO-a, čija pripadajuća mirovina koju su
tada ostvarili iznosi manje od svote najniže mirovine.
Korisniku invalidske mirovine ostvarene prema odredbama
članka 15. ZOPHBDR-a zbog trajnog gubitka radne
sposobnosti (opće nesposobnosti za rad), koja je dijelom
ili u cijelosti nastala kao posljedica ranjavanja, ozljede,
zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno
pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta, kao i
korisniku obiteljske mirovine ostvarene prema članku 24.
ZOPHBDR-a, odnosno nakon smrtno stradalog hrvatskog
branitelja, ako tako priznata mirovina iznosi manje od
najniže mirovine, odredit će se najniža mirovina u svoti od 1
877,85 kn mjesečno.
Iznimno od navedenoga, prema odredbama ZOMO-a
odredit će se najniža mirovina sljedećim korisnicima:
•

nezaposlenom korisniku invalidske mirovine zbog
profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene
nakon 1. siječnja 2005., prema članku 15.
ZOPHBDR-a, zbog uzroka nastalog u cijelosti ili
djelomično kao posljedica obrane suvereniteta
Republike Hrvatske, ako je to za njega povoljnije
od pripadajuće mirovine. Najniža mirovina određuje
im se uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 80.
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stavka 1. točke 4. ZOMO-a, koji iznosi 0,80, što
znači u visini od 1 502,28 kn mjesečno.
•

hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata koji
je korisnik starosne ili invalidske mirovine, kao i
korisniku obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog
branitelja, koji su ostvarili pravo na mirovinu
prema ZOMO-u od 1. siječnja 2005. ili kasnije, a
mirovina im je manja od najniže mirovine, ovisno
o vrsti mirovine ostvarene prema općem propisu
(starosna, invalidska, obiteljska, prijevremena
mirovina). Najniža mirovina određuje im se uz
primjenu odgovarajućeg polaznog faktora iz članka
78. ZOMO-a i mirovinskog faktora iz članka 80.
ZOMO-a.

Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog
boda pri prevođenju prava, prema osobnom činu
i ustrojbenom mjestu hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata za godinu 2004.
Odredbama ZOPHBDR-a propisano je da će se stupanjem
tog Zakona na snagu u roku od tri godine obaviti
prevođenje svih mirovina i prava koja su hrvatski branitelji
iz Domovinskog rata ostvarili na temelju preostale radne
sposobnosti, priznatih prema ranije važećim zakonima.
U postupku prevođenja, koje se obavlja na dan 1. siječnja
2005. kao dan nastanka osiguranog slučaja, za izračun
prosječnog vrijednosnog boda uzima se propisana
osnovica prema osobnom činu i ustrojbenom mjestu
hrvatskog branitelja za 2004. godinu jer je to godina koja
prethodi godini ostvarivanja prava.
Navedene osnovice propisane su člankom 157. stavkom 1.
ZOPHBDR-a, a usklađuju se s promjenom prosječne plaće
svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Budući da je, prema
podacima Državnog zavoda za statistiku, za razdoblje od
siječnja do prosinca 2004. godine prosječna mjesečna
bruto plaća nominalno porasla za 6,4% u odnosu na 2003.
godinu, ovom su odlukom utvrđene osnovice za utvrđivanje
vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju za 2004., povećane za 6,4%.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog
boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i
zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za
2004. godinu
Prema članku 15. ZOPHBDR-a, pravo na invalidsku
mirovinu ima:
• hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kod kojega
je nastao trajni gubitak radne sposobnosti (opća
nesposobnost za rad) ili
• hrvatski branitelj kod kojega je nastala profesionalna
nesposobnost za rad kao posljedica ranjavanja,
ozljede, zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja
bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u
obrani suvereniteta Republike Hrvatske.
Svota invalidske mirovine izračunava se tako da se utvrđeni
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osobni bod pomnoži s mirovinskim faktorom i aktualnom
vrijednosti mirovine. Osobni bod izračunava se tako da se
prosječni vrijednosni bod pomnoži s polaznim faktorom i s
mirovinskim stažem, te se poveća za 45%.
Vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine, za
invalidnost nastalu u okolnostima Domovinskog rata,
utvrđuje se na temelju pripadajuće osnovice (plaće) za čin i
ustrojbeno mjesto hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
za godinu koja prethodi godini u kojoj je ostvario pravo na
mirovinu.
Osnovice za pojedini čin, ustrojbeno mjesto i zvanje
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđene su
odredbom članka 20. stavka 1. ZOPHBDR-a. Budući
da je ZOPHBDR stupio na snagu 1. siječnja 2005., kao
osnovica za izračun visine mirovine za prava priznata od
1. siječnja 2005. nadalje uzima se plaća za čin, ustrojbeno
mjesto ili zvanje najranije za prethodnu 2004. godinu.
Prije utvrđivanja vrijednosnog boda, za izračun invalidske
mirovine za osigurane slučajeve invalidnosti, nastale 1.
siječnja 2005. ili kasnije, osnovicu za odgovarajući čin i
ustrojbeno mjesto treba povećati s promjenom prosječne
plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj za 2004.
godinu, prema odredbi članka 20 stavka 1. ZOPHBDR-a.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, za
razdoblje od siječnja do prosinca 2004. godine prosječna
mjesečna bruto plaća nominalno je porasla za 6,4% u
odnosu na 2003. godinu, te su na temelju toga ovom
odlukom utvrđene osnovice za utvrđivanje vrijednosnog
boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju za
2004. godinu povećane za 6,4%.

NAJČEŠĆA PITANJA
PITANJE:
U redovitoj plaći nam se obračunavaju topli obrok
i prijevoz. Ulaze li ti iznosi u prosjek za mirovinu.
Kako to provjeriti i što možemo učiniti ako smo
oštećeni po tom pitanju?
ODGOVOR:
Ako Vam se u redovitoj plaći obračunavaju iznos za
topli obrok i trošak prijevoza na posao i s posla, tada
bi ti iznosi trebali ući u prosjek za obračun iznosa Vaše
mirovine. Međutim, problem je u tome što topli obrok
kao posebna naknada uz plaću više ne postoji, već je
taj iznos za topli obrok uključen u iznos osnovne plaće,
koja ulazi u masu za obračun mirovine.Isplata troška
prijevoza na posao i s posla materijalno je pravo, na to
se ne plaća porez i poslodavac nema obvezu taj iznos
uključiti u osnovicu plaće, već se isplaćuje kao dodatak
na plaću i ne ulazi u masu (prosjek) za izračun mirovine.
Ako je točno to što ste naveli u pitanju, poslodavac Vam
obračunava plaću u skladu sa zakonskim propisima i u
tom slučaju niste oštećeni.

HZMO
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PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA U LIPNJU 2005.
kn
VRSTE MIROVINA

BROJ KORISNIKA

PROSJEČNA MIROVINA UMANJENA ZA POREZ I PRIREZ

I. KORISNICI MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU
Starosna

559382

2.021,30

Invalidska

234389

1.614,15

Obiteljska

229281

1.569,61

UKUPNO

1023052

1.826,79

II.HRVATSKA VOJSKA (Prema: ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i
ovlaštenih službenih osoba)
Starosna

1685

4.281,99

Invalidska

9184

2.523,45

Obiteljska

363

4.072,26

UKUPNO

11232

2.837,32

III. HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA (PREMA ZOPHBDR)
Invalidska

25635

5.016,22

Obiteljska

12136

6.604,93

UKUPNO

37771

5.526,68

Privremene naknade*
hrvatskih branitelja
isplaćene samo
automatskim putem

5806

3.877,83

NAPOMENA :
U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine uračunava se svota dodatka uz mirovinu (100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za
lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku, prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (“Narodne
novine“, broj 30/2004.).
Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 177/2004.), osim obiteljskih mirovina prema
članku 9. stavku 1. točki 7. i članku 53. stavku 2.
* Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina (donošenjem konačnog rješenja o invalidskoj mirovini
uključuju se u broj korisnika invalidskih mirovina). U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu, prema Zakonu o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine“, broj 94/2001.).

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA PREMA VRSTAMA MIROVINA U LIPNJU 2005.
M
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5

6

7

8

do - 500,00

50846

284,40

23431

276,08

19271

278,66

8144

321,89

500,01 - 1.000,00

122997

719,84

61698

695,54

24412

726,76

36887

755,90

1.000,01 - 1.500,00

167175

1.252,95

65394

1.237,37

56461

1.266,24

45320

1.258,89

1.500,01 - 2.000,00

304418

1.654,46

135422

1.660,47

73931

1.651,98

95065

1.647,84

2.000,01 - 4.000,00

347672

2.616,91

248577

2.638,77

57023

2.563,74

42072

2.559,77

4.000,01 - 8.000,00

29591

4.718,63

24527

4.747,18

3284

4.670,78

1780

4.413,49

veće od - 8.000,00

353

9.459,00

333

9.445,45

7

10.135,39

13

9.441,92

1023052

1.826,79

559382

2.021,30

234389

1.614,15

229281

1.569,61

UKUPNO
NAPOMENA:

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu, prema Zakonu
o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO), koji je bio primjenjivan do
31. prosinca 1998. Svote mirovina umanjene su za porez i prirez.
U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina Hrvatske vojske
i hrvatskih branitelja.
Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na
dohodak („Narodne novine“ broj 177/2004.), osim obiteljskih mirovina prema
članku 9. stavku 1. točki 7. i članku 53. stavku 2.
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NAKLADNIK:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - Središnja služba
A. Mihanovića 3, 10 000 ZAGREB
www.mirovinsko.hr

Za nakladnika: Mile Rukavina
Urednik priloga: Filip Dujmović
Suradnik: Maja Kos
Lektorica: Vlasta Antolić
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