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SIJEČANJ 2005.

Umjesto potvrda o isplaćenim mirovinama
u 2004., Zavod u veljači, na obavijesti o
isplaćenim mirovinama, dostavlja i potrebnu
obavijest za Poreznu upravu
Obavještavamo umirovljenike koji će podnositi poreznu
prijavu do konca veljače, da se ne moraju više obraćati
Zavodu sa zahtjevom za izdavanje potvrde o isplaćenim
mirovinama u 2004.
Naime, radi podnošenja porezne prijave, na obavijesti o
mirovinskim primanjima za siječanj 2005. bit će ispisana
svota isplaćene mirovine u 2004. i svote obračunatog poreza
i prireza. Presliku obavijesti o mirovinskim primanjima
za siječanj 2005., koja će biti isplaćena u veljači 2005.,
umirovljenik treba priložiti uz poreznu prijavu koju će podnijeti
ispostavi područnog ureda Porezne uprave, nadležnoj prema
mjestu prebivališta.
Obavijest o mirovinskim primanjima zamijenit će potvrde o
isplaćenim mirovinama i obračunatom porezu i prirezu, pa
područne službe Zavoda neće izdavati potvrde o isplaćenim
mirovinama.
Potvrde će se izdavati iznimno onim umirovljenicima
koji ne prime obavijest o mirovinskim primanjima
s podacima o isplaćenoj mirovini u 2004., te
umirovljenicima koji zatraže izdavanje potvrde zbog
drugih opravdanih razloga.
Prijavu poreza na dohodak, radi utvrđivanja godišnjeg poreza
na dohodak, prema Zakonu o porezu na dohodak, obvezno
podnose umirovljenici koji su u 2004. ostvarili uz dohodak
od mirovine i neki drugi dohodak.
Napominjemo
da
poreznu
prijavu
nisu
obvezni
podnijeti umirovljenici koji
su u 2004. ostvarili samo
dohodak od mirovine. Ovi umirovljenici mogu podnijeti
poreznu prijavu ako prema
Zakonu o porezu na
dohodak imaju pravo na povrat uplaćenog poreza.
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Novine u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
vezane uz doplatak za djecu
Dana 1. siječnja 2005. stupio je na snagu novi Zakon o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji u kojem je određeno da djeci smrtno
stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeci
zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja pripada doplatak za
djecu u najvišoj predviđenoj svoti, koja iznosi 374,18 kn.
Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu od 1. siječnja
2005. potrebno je podnijeti zahtjev i priložiti dokaz
o statusu djeteta (dijete smrtno stradalog, zatočenog
ili nestalog hrvatskog branitelja). Zahtjev se podnosi
Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, područnoj
službi, nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja
zahtjeva. Zahtjev podnose i korisnici koji već koriste pravo
na doplatak za djecu u 2004. godini. Smrtno stradali
hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je hrvatski
branitelj koji je: poginuo u obrani suvereniteta Republike
Hrvatske tijekom Domovinskog rata u razdoblju utvrđenom
člankom 2. stavkom 2. Zakona (od 5. kolovoza 1990. do 30.
lipnja 1996.), ubijen prilikom zatočenja ili u neprijateljskom
logoru, umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u
obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a najkasnije do
31. prosinca 1997. umro od posljedica bolesti, pogoršanja
bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike
Hrvatske najkasnije do 31. prosinca 1997., a nakon toga
roka uzročna veza između smrti i sudjelovanja u obrani
suvereniteta Republike Hrvatske utvrđuje se u postupku
vještačenja propisanim člankom 123. stavkom 1. točkom 8.
ovoga Zakona, izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke
bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta
Republike Hrvatske, umro od posljedica rane ili ozljede
zadobivene u obrani suvereniteta RH, a do smrti je bio
priznati HRVI I. skupine s pravom na doplatak za njegu i
pomoć druge osobe. Zatočeni ili nestali hrvatski branitelj
iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog
rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
zatočen u neprijateljskom logoru ili zatvoru najmanje 3 dana
ili je nestao u Domovinskom ratu. U postupku ostvarivanja
prava na doplatak za djecu, status djeteta smrtno stradaloga
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeteta zatočenoga
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ili nestaloga hrvatskog branitelja dokazuje se rješenjem
nadležnoga županijskog ureda uprave, odnosno nadležnoga
upravnog tijela Grada Zagreba. Kao dokaz može poslužiti i
rješenje o priznanju prava koje je dijete ostvarilo kao član
obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog
branitelja, prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Održana 6. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Zakoni iz područja mirovinskog osiguranja
i doplatka za djecu koji su stupili na snagu
1. siječnja
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom
osiguranju
Ovaj Zakon je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 177.
od 15. prosinca 2004., a stupio je na snagu 1. siječnja 2005.
Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora utvrdit će i izdati
pročišćeni tekst Zakona o mirovinskom osiguranju.

Na 6. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje od 20. prosinca 2004., Upravno vijeće je donijelo
Financijski
plan
Zavoda za 2005., te
je prihvatilo financijsko
izvješće
HZMO-a
za razdoblje siječanj
– listopad 2004.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za
obvezna osiguranja
Ovaj Zakon je objavljen u »Narodnim novinama« broj 177.
od 15. prosinca 2004., a stupio je na snagu 1. siječnja 2005.
Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora utvrdit će i objaviti
pročišćeni tekst Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba
o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna
osiguranja (»Narodne novine«, br. 175/03.).

Upravno je vijeće
raspravljalo i odlučivalo o problematici portfelja Zavoda,
te je, između ostalog, na prijedlog Vlade, donijelo Odluku
o prethodnoj suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje
ugovora s društvom Papuk d.d., o financijskoj i vlasničkoj
konsolidaciji društva Papuk d.d., Pakrac.

Zakon o izmjenama Zakona o obveznim i dobrovoljnim
mirovinskim fondovima
Ovaj Zakon je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 177. od
15. prosinca 2004., a stupio je na snagu 1. siječnja 2005.

Upravno vijeće donijelo je i Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o položajnim radnim mjestima
u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
Na sjednici je dana prethodna suglasnost ravnatelju
Zavoda Mili Rukavini za sklapanje izvansudske nagodbe u
vezi s potraživanjem po osnovi dužnih doprinosa za 1994.
godinu tvrtke «Brionka» d.d. Pula.

Obavijest korisnicima doplatka za djecu
Pravo na doplatak za djecu priznaje se od dana
podnošenja zahtjeva.
Korisnici koji primaju doplatak za djecu, za nastavno
korištenje prava od 1. ožujka 2005., trebaju predati
zahtjev do 28. veljače 2005.
Zahtjevi predani nakon 28. veljače 2005. rješavat će
se od dana podnošenja zahtjeva.
Zahtjevi s potrebnom
dokumentacijom mogu se
predati na šalterima
područnih
službi
Zavoda ili poslati
poštom.

Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o
doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
Ovaj Zakon je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 177. od
15. prosinca 2004., a stupio je na snagu 1. siječnja 2005. Na
dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o
prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima,
porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne
novine«, br. 114/01. i 153/02.). Na obvezu podnošenja podataka
o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu
na dohodak do 31. prosinca 2004. primjenjuju se propisi koji su
važili u razdoblju za koje se podnose podaci.
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
i članova njihovih obitelji
Ovaj Zakon je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 174. od
10. prosinca 2004., a stupio je na snagu 1. siječnja 2005.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon
o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 94/01.,122/02., 17/04.
i 48/04.).
Zakon o porezu na dohodak
Ovaj Zakon je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 177. od
15. prosinca 2004., a stupio je na snagu 1. siječnja 2005.
Danom početka primjene ovoga Zakona, prestaje važiti
Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 127/00.,
150/02., 163/03. i 30/04.), te : 1. članak 21. Zakona o pravima
samostalnih umjetnika i poticanju kulturnoga i umjetničkog
stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96. i 44/96. ispravak) i
2. članak 13., 40. i 41. Zakona o športu (»Narodne novine«, br.
111/97., 24/01. i 13/98. ispravak).
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2005. godinu
Ovaj Zakon je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 171. od
7. prosinca 2004., a stupio je na snagu 1. siječnja 2005.
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Internet stranica Zavoda u 2004.
www.mirovinsko.hr

Najčešća pitanja

Tijekom 2004. Internet stranicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (www.mirovinsko.hr) posjetilo je 163.026
korisnika Interneta, koji su
u prošloj godini pregledali
685.044 stranica.
Od lipnja 2004. preko Internet
stranice Zavoda, na kojoj se
nalazi nova rubrika ‘Upiti na
evidencije HZMO-a’ moguć je
pristup evidencijama Zavoda.
Rubrika se sastoji od upita
na podatke iz matične evidencije osiguranika (prijave na
osiguranje, odjave s osiguranja i podaci o stažu i plaći iz
baze podataka osiguranika) i od upita na podatke iz baze
uredskog poslovanja (podaci o kretanju spisa, odnosno o
posljednjoj evidentiranoj aktivnosti u toj bazi podataka).
Osiguranicima je omogućen uvid u podatke iz obje baze
podataka, a korisnicima mirovine i podnositeljima zahtjeva
za obiteljsku mirovinu samo iz baze podataka uredskog poslovanja. Trenutno ovu uslugu koristi 1.816 osoba.
ukupan broj
posjeta
tijekom
navedenog
mjeseca

ukupan broj
posjećenih
stranica
u navedenom
mjesecu

broj europskih
država iz kojih
su korisnici
Interneta
pristupali
stranicama
Zavoda

siječanj

11.629

52.918

24

veljača

12.520

52.249

25

ožujak

11.022

37.640

23

travanj

10.013

40.635

25

svibanj

10.857

42.106

26

lipanj

10.839

39.770

27

srpanj

20.266

102.617

31

kolovoz

11.708

46.409

26

rujan

14.179

65.947

29

listopad

16.284

70.102

29

studeni

17.177

77.402

30

prosinac

16.532

57.249

28

2004.

Od 12. prosinca 2003. www.mirovinsko.hr
možete tiskanice koje
su
vam
potrebne
naći na Internet stranici Zavoda pod linkom «Tiskanice».
Trenutno možete koristiti 30 tiskanica, koje su u pdf
formatu. Napominjemo da tiskanice možete snimiti na svoje
računalo, kasnije ih isprintati, te popuniti. One su jednako
valjane tiskanicama koje možete kupiti.
V O D I Č

VRIJEME PROVEDENO U PRIČUVI I IZRAČUN
MIROVINE
PITANJE:
Od 8.kolovoza 1995. do 1.lipnja 1999. primao sam plaću
kao pričuvni sastav MORH-a. Od 1.lipnja 1999. postajem
djelatna vojna osoba sve do 6.lipnja 2003. kada odlazim
u mirovinu prema članku 6a, koja se računa prema
plaćama posljednjih 5 godina. Međutim, ne priznaju
mi vrijeme dok sam bio u pričuvnom sastavu, a Ured
za obranu ne želi mi izdati potvrdu o plaći, jer navode
da sam u pričuvi dobivao naknadu, a ne plaću. Pričuva
mi je priznata kao minuli rad, ali mi ne ulazi u izračun
mirovine. Da li je to točno i što mi je činiti?
ODGOVOR:
Člankom 144. Zakona o obrani propisano je da se
pripadnicima Oružanih snaga koji su zaposleni ili im se staž
osiguranja računa po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u
Domovinskom ratu od 30.svibvnja 1990. do 30.lipnja 1996.
računa kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju. Hrvatskim
braniteljima koji nisu zaposleni ili ne ostvaruju staž osiguranja
po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu
računa se kao poseban staž u dvostrukom trajanju. Dakle,
Vama se priznaje u posebni staž u dvostrukom trajanju
razdoblje od 8.kolovoza 1995. do 30.lipnja 1996. ali s
obzirom na to da niste primljeni u djelatnu službu, nema
pravne osnove da Vam se prizna radni staž do 1.lipnja
1999.kada ste primljeni u djelatnu vojnu službu. Budući da
u navedenom razdoblju niste bili u radnom odnosu, naknada
koju ste primali ne ulazi u izračun mirovinske osnovice.
SLOVENSKI DRŽAVLJANIN I HRVATSKA MIROVINA

U kategorije s najviše posjeta, uz vijesti i priopćenja,
spadaju i statistički podaci, tiskanice i publikacije koje izdaje
Zavod.

M I R O V I N S K I

Kao sredstvo izravne komunikacije s korisnicima i
osiguranicima, 2001. godine osnovan je Call centar i
Otvoreni telefon o kojima smo već prije pisali. Svakoga
dana Zavodu je preko njih upućeno više od trideset poziva.
Neke od najzanimljivijih i najaktualnijih pitanja donosimo u
nastavku.

PITANJE:
Zanima me ima li pravo na starosnu mirovinu državljanin
Slovenije (68 god.) sa 7 godina staža u Hrvatskoj ?
ODGOVOR:
Pravo na starosnu mirovinu u godini 2004. ima osiguranikmuškarac kada navrši 63 godine života i mirovinski staž od
najmanje 17 godina, odnosno kada navrši 65 godina života
i mirovinski staž od 15 godina, odnosno 15 godina staža
osiguranja. Dakle, uvjete za samostalnu mirovinu nemate.
Međutim, ako imate staž ostvaren i u R Sloveniji, za ispunjenje
uvjeta zbrajat će Vam se staževi ostvareni u Hrvatskoj i
Sloveniji, a mirovinu će odrediti svaka država ugovornica
prema stažu i plaći ostvarenoj na njezinom području.
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PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA U SIJEČNJU 2005.
kn
VRSTE MIROVINA

BROJ KORISNIKA

PROSJEČNA MIROVINA UMANJENA ZA POREZ I PRIREZ

I. KORISNICI MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU
Starosna

556748

1.991,70

Invalidska

238165

1.601,94

Obiteljska

227369

1.541,45

UKUPNO

1022282

1.800,75

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

1609

4.237,41

Invalidska

4901

2.431,32

Obiteljska

304

4.328,47

UKUPNO

6814

2.942,43

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

24433

4.982,11

Obiteljska

12126

6.480,85

UKUPNO

36559

5.479,22

Privremene naknade*
hrvatskih branitelja
isplaćene samo
automatskim putem

5961

3.832,38

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.).
* Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina (donošenjem konačnog riješenja 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 SIJEČNJU 2005.
M
GRUPE
SVOTA
MIROVINA
0

UKUPNO

I

R

O

V

I

STAROSNA

N

A

INVALIDSKA

OBITELJSKA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

1

2

3

4

5

6

7

8

do - 500,00

71594

353,92

36608

369,40

23782

318,85

11204

377,77

500,01 - 1.000,00

101722

766,03

47606

755,17

20389

771,71

33727

777,94

1.000,01 - 1.500,00

276312

1.334,90

108667

1.328,67

83653

1.323,65

83992

1.354,17

1.500,01 - 2.000,00

230762

1.753,51

121807

1.779,86

51016

1.732,91

57939

1.728,84

2.000,01 - 4.000,00

314712

2.652,59

219253

2.689,86

56236

2.573,00

39223

2.558,40

4.000,01 - 8.000,00

26885

4.705,70

22527

4.728,68

3085

4.648,14

1273

4.438,59

veće od - 8.000,00

UKUPNO

295

9.520,10

280

9.520,10

4

9.934,86

11

9.369,34

1022282

1.800,75

556748

1.991,70

238165

1.601,94

227369

1.541,45

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.

NAKLADNIK:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - Središnja služba
A. Mihanovića 3, 10 000 ZAGREB
www.mirovinsko.hr

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina Hrvatske vojske
i hrvatskih branitelja.
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Za nakladnika: Mile Rukavina
Urednik priloga: Filip Dujmović
Suradnik: Goran Krstičević
Lektorica: Boška Žedelj
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Uređuje Odjel za odnose s javnošću
tel: 01/4595-156, 01/4595-269
fax: 01/4595-168
e-mail: press@mirovinsko.hr
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