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Održana 30. sjednica Upravnog vijeća

Povećanje aktualne vrijednosti
mirovine za 1,3 %
Dana 28. veljače 2007. održana je 30. sjednica Upravnog
vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na
kojoj je Upravno vijeće donijelo odluke o usklađivanju
mirovina od 1. siječnja 2007.
Upravno vijeće Zavoda je na temelju objavljenih službenih
podataka Državnog zavoda za statistiku o indeksu bruto
plaća i indeksu potrošačkih cijena u drugom polugodištu
2006., u odnosu na polugodište koje mu prethodi, donijelo
Odluku o povećanju aktualne vrijednosti mirovine od
1. siječnja 2007. za 1,3%. Nova aktualna vrijednost
mirovine za jedan osobni bod radi određivanja mirovine
i usklađivanja mirovina i ostalih prava iz mirovinskog
osiguranja, nakon usklađivanja, od 1. siječnja 2007.,
iznosi 51,42 kn. Nova aktualna vrijednost izračunata je
tako da je dosadašnja aktualna vrijednost mirovine u
svoti od 50,76 kn povećana za polovicu zbroja indeksa
potrošačkih cijena i nominalnog indeksa bruto plaće svih
zaposlenih u Republici Hrvatskoj u drugom polugodištu
2006., u odnosu na polugodište koje mu prethodi.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, indeks
potrošačkih cijena u drugom polugodištu 2006. iznosio je
0%, a povećanje prosječne bruto plaće svih zaposlenih u
Republici Hrvatskoj u spomenutom razdoblju iznosilo je
2,6%, tako da polovica zbroja iznosi 1,3%.
Za isti postotak povećana je i osnovica za određivanje
naknade zbog tjelesnog oštećenja koja iznosi 1.023,94
kn, te najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog
staža koja od 1. siječnja 2007. iznosi 49,86 kn do 30
godina mirovinskog staža, a za svaku godinu koja prelazi
30 godina mirovinskog staža iznosi 24,93 kn.
Na istoj sjednici Upravno vijeće donijelo je Odluku
o davanju suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje o prodaji dionica društva
“Željezare Split” d.d. Kaštel Sućurac iz portfelja Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje, raspisivanjem javnog
poziva, te Odluku o visini naknade za uslugu provedbe
administrativne zabrane na mirovinskim primanjima.
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Dragi umirovljenici, neka Vas obasja svjetlo Uskrsnog
jutra kako biste se mogli puni radosne nade i ljubavi
hrabrije i spremnije suočiti sa sadašnjicom.
Blagoslovljen i radostan Uskrs
od srca želi Uredništvo.

Obavijest korisnicima najviših i
obiteljskih mirovina koji će ostvariti
pravo na obeštećenje
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (“Narodne novine”, broj
19/07.) propisano je da će pravo na obeštećenje
ostvariti korisnici najviše (limitirane) mirovine, te
korisnici obiteljskih mirovina ostvarenih u razdoblju
od 1. siječnja 1999. do 4. kolovoza 2004., a priznatih
nakon smrti korisnika koji je svoju starosnu ili invalidsku mirovinu ostvario do 31. prosinca 1998.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će, u
skladu s člankom 4. Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12.
svibnja 1998.(“Narodne novine”, broj 105/04.), po
službenoj dužnosti izračunati za svakog od tih korisnika svotu obeštećenja.
Nadalje, u skladu s člankom 18. stavkom 2. Zakona o umirovljeničkom fondu (“Narodne novine”,
broj 93/05.), Zavod će predati Društvu za upravljanje Umirovljeničkim fondom (HPB-Investu d.o.o.)
bazu podataka korisnika najviših i obiteljskih mirovina, na temelju koje će Društvo sastaviti registar članova Fonda te obavijestiti korisnike o visini
svote obeštećenja i članstvu. Adresne podatke
Društvo će preuzeti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
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Prema saznanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dio korisnika mirovina promijenio
je adresu, a kako mirovinu primaju na tekući
račun, nisu obavijestili Zavod o promjeni adrese
unatoč odredbama članka 92. Zakona o mirovinskom osiguranju (“Narodne novine”, br. 102/98.,
127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/
04., 177/04. i 92/05.) koji propisuje da je korisnik mirovine dužan Zavodu, u roku od 15 dana,
prijaviti svaku promjenu nastalu u osobnim ili
stvarnim okolnostima koja utječe na pravo ili na
opseg korištenja toga prava.
Stoga Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
poziva sve korisnike mirovina koji će pravo na
obeštećenje ostvariti na osnovi odredbi Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju
Odluke Ustavnog suda i koji su promijenili
adresu stanovanja, da točnu adresu ŽURNO (najkasnije do 23. ožujka 2007.) dostave u područne
službe Zavoda iz kojih im se isplaćuje mirovina,
osobno ili preko pošte (uz naznaku osobnog broja
korisnika mirovine), kako bi Društvo za upravljanje
fondom moglo dostaviti umirovljenicima obavijesti
o članstvu i visini svote obeštećenja.

Isplata duga za razdoblje od 1. siječnja
2003. do 30. lipnja 2004., prema Zakonu
o pravima hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava
korisnike invalidskih i obiteljskih mirovina da će od
5. ožujka 2007. početi isplata preostalog dijela duga
obračunatog za razdoblje od 1. siječnja 2003. do
30. lipnja 2004., prema Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”,
broj 94/01). Navedeni dug će se isplatiti korisnicima u
Republici Hrvatskoj do 9. ožujka 2007., a korisnicima
u inozemstvu s mirovinom za ožujak 2007.
Preostali dio duga za razdoblje od 1. siječnja 2003.
do 30. lipnja 2004. pripada korisnicima kojima je,
prema Zakonu, kao povoljnija, ponovno određena
mirovina i dodatak na mirovinu, a obračunat je od
ponovno određenih mirovina i dodatka na mirovinu
za razdoblje od 1. siječnja 2003. do 30. lipnja 2004.,
umanjenih za isplaćene mirovine za isto razdoblje.
Od duga za 2003. oduzeta je razlika poreza koja
je obračunata na mirovine i dodatak na mirovinu
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koji je dospijevao na isplatu u 2003., a od duga za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2004. oduzeta
je razlika poreza koja je obračunata na mirovine i
dodatak na mirovinu koji je dospijevao na isplatu u
razdoblju od siječnja do srpnja 2004.
Razlika poreza na mirovine i dodatak na mirovinu
sadrži porez obračunat na ponovno određenu
mirovinu ili na zbroj ponovno određene mirovine
i dodatka na mirovinu za razdoblje od 1. prosinca
2002. do 30. studenoga 2003. i za razdoblje od 1.
prosinca 2003. do 30. lipnja 2004. koji je umanjen
za porez obračunat na isplaćenu mirovinu za isto
razdoblje. Na razliku poreza obračunat je i prirez,
ako je u tom razdoblju bio uveden, prema odlukama
jedinica lokalne samouprave. Pri obračunu poreza
na novoodređenu mirovinu i dodatak na mirovinu,
Zavod je primijenio porezne propise iz 2003. i
2004., te podatke o osobnim odbicima umirovljenika
koje mu je dostavila Porezna uprava.
Razlika poreza nije obračunata, ako su u 2003. i 2004.
ponovno određena mirovina i dodatak na mirovinu
iznosili manje od 50.250,00 kn, koliko su iznosili
godišnji osobni odbici za umirovljenika (30.600,00 kn
za 2003. i 19.650,00 kn od 1. studenoga 2002. do 30.
lipnja 2004.) ili ako su ponovno određena mirovina i
dodatak na mirovinu iznosili više od 50.250,00 kn, ali
su godišnji osobni odbici za umirovljenika, invalidnost
i uzdržavane članove njegove uže obitelji, bili veći od
ponovno određene mirovine i dodatka na mirovinu,
te bivšim korisnicima naknade plaće za vrijeme
nezaposlenosti.
Onim hrvatskim braniteljima kojima se, prema
rješenju o ovrsi, plijeni dio mirovine, radi naplate
tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, dug za
razdoblje od 1. siječnja 2003. do 30. lipnja 2004. je
umanjen za ovrhu, a zaplijenjeni dio doznačen je
korisniku tražbine.
Dajemo primjer obračuna duga za razdoblje od
1. siječnja 2003. do 30. lipnja 2004. za ponovno
određenu mirovinu koja je od siječnja do lipnja
2003. iznosila 3.051,34 kn mjesečno, od srpnja
do prosinca 2003. je iznosila 3.109,57 kn, a od
siječnja do lipnja 2004. je iznosila 3.160,70 kn
mjesečno, te za dodatak na mirovinu koji je iznosio
2.328,20 kn mjesečno, te prikaz obračuna razlike
poreza na navedene svote mirovina i dodatka na
mirovinu i na mirovinu za prosinac 2002. koja je
iznosila 3.001,64 kn.
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A

OBRAČUN DUGA OD 1.1. DO 31.12.2003.

1.

PONOVNO ODREĐENE MIROVINE za razdoblje od 1.1.2003. do 31.12.2003.

36.965,46

2.

DODATAK NA MIROVINU za razdoblje od 1.1.2003. do 31.12.2003.

27.938,40

3.

UKUPNO (1+2)

64.903,86

4.

ISPLAĆENE MIROVINE za razdoblje od 1.1.2003. do 31.12.2003.

36.715,56

5.

DUG OD 1.1. DO 31.12.2003. (3-4)

28.188,30

B.

OBRAČUN RAZLIKE POREZA I PRIREZA

6.

POREZ NA PONOVNO ODREĐENE MIROVINE I DOD. NA MIR. ZA RAZDOBLJE OD
1.12.2002. do 30.11.2003. koji iznose 64.795,93 kn
(na mirovinu u svoti od 3.001,64 kn od 1.12.2002. do 31.12.2002., na mirovine u svoti od 3.051,34
kn od1.1.2003. do 30.6.2003. i na mirovine u svoti od 3.109,57 kn od 1.7.2003. do 30.11.2003. te na
dodatak na mirovinu u svoti od 2.328,20 kn mjesečno, primjenom godišnjeg osobnog odbitka u svoti
od 30.600,00 kn za umirovljenika i stope poreza od15%)

7.

POREZ NA ISPLAĆENE MIROVINE ZA RAZDOBLJE OD 1.12.2002. DO 30.11.2003. koje iznose
36.857,53 kn (primjenom osobnog odbitka u svoti od 30.600,00 kn i stope poreza od 15%)

8.

RAZLIKA POREZA (6-7)

9.

PRIREZ NA RAZLIKU POREZA (PO STOPI OD 10%)

5.129,38

901,26
4.228,12

10. UKUPNO (8+9)

422,81
4.650,93

C

SVOTA ZA ISPLATU (5-10)

D

OBRAČUN DUGA OD 1.1. DO 30.6.2004.

11.

PONOVNO ODREĐENE MIROVINE za razdoblje od 1.1.2004. do 30.06.2004

23.537,37

18.964,20

12. DODATAK NA MIROVINU za razdoblje od 1.1.2004. do 30.06.2004.

13.969,20

13. UKUPNO (11+12)

32.933,40

14. ISPLAĆENE MIROVINE za razdoblje od 1.1.2004. do 30.06.2004.

18.835,98

15. DUG OD 1.1. DO 30.6.2004. (13-14)

14.097,42

E

OBRAČUN RAZLIKE POREZA I PRIREZA

16. POREZ NA PONOVNO ODREĐENE MIROVINE I DOD. NA MIR. ZA RAZDOBLJE OD
1.12.2003. do 30.06.2004. koji iznose 38.371,17 kn
(na mirovinu u svoti od 3.109,57 kn od 1.12.2003. do 31.12.2003., na mirovine u svoti od 3.160,70
kn od 1.1.2004. do 30.6.2004. te na dodatak na mirovinu u svoti od 2.328,20 kn mjesečno,
primjenom osobnog odbitka u svoti od 19.650,00 kn za umirovljenika i stope poreza od 15%)

2.808,17

17. POREZ NA ISPLAĆENE MIROVINE ZA RAZDOBLJE OD 1.12.2003. DO 30.06.2004. koje iznose
22.073,77 kn (primjenom osobnog odbitka u svoti od 19.650,00 kn i stope poreza od 15%)

341,17

18. RAZLIKA POREZA (16-17)

2.467,00

19. PRIREZ NA RAZLIKU POREZA ( PO STOPI OD 10%)
20. UKUPNO (18+19)

246,70
2.713,70

F

SVOTA ZA ISPLATU (15-20)

11.383,72

G

UKUPAN DUG OD 1.1.2003. DO 30.6.2004. (5+15)

42.285,72

H

UKUPNA RAZLIKA POREZA I PRIREZA (10+20)

7.364,63

I

SVOTA ZA ISPLATU (C+F)

34.921,09
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PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA U VELJAČI 2007.
u kn
VRSTE MIROVINA

BROJ KORISNIKA

PROSJEČNA MIROVINA UMANJENA ZA POREZ
I PRIREZ

I. KORISNICI MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU
starosna

575185

2.092,76

invalidska

236960

1.687,25

obiteljska

233953

1.650,56

UKUPNO

1046098

1.902,01

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

1808

4.474,47

invalidska

9062

2.731,60

obiteljska

407

4.001,40

UKUPNO

11277

3.056,86

III. KORISNICI MIROVINA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Najniža mirovina (čl.31. st.3. ZOPHBDR)*

87

1.984,83

invalidska

34008

4.895,46

obiteljska

12093

6.982,31

UKUPNO

46188

5.436,36

Privremene naknade** hrvatskih branitelja
isplaćene samo automatskim putem

5469

3.953,79

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.
* Najniža mirovina priznata, prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( “Narodne novine”, broj 174/2004.), koji je stupio na
snagu 1. siječnja 2005.
** Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina (donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini, uključuju se u broj korisnika inalidskih 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 VELJAČI 2007.
SKUPINE
SVOTA
MIROVINA
0

M
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

64367

264,84

34106

253,09

20195

269,54

10066

295,23

500,01 - 1.000,00

118113

736,44

60423

722,33

22435

729,56

35255

764,99

1.000,01 - 1.500,00

159438

1.257,86

64663

1.248,73

51811

1.275,86

42964

1.249,89

1.500,01 - 2.000,00

295672

1.708,36

129179

1.714,09

75270

1.694,14

91223

1.712,00

2.000,01 - 3.000,00

271741

2.426,98

180375

2.443,24

50472

2.410,28

40894

2.375,83

3.000,01 - 4.000,00

97318

3.387,23

74199

3.387,52

12474

3.392,43

10645

3.379,13

4.000,01 - 5.000,00

27175

4.395,95

21494

4.404,63

3139

4.397,76

2542

4.320,35

5.000,01 - 6.000,00

9121

5.455,28

8072

5.460,58

852

5.412,17

197

5.424,34

6.000,01 - 7.000,00

2377

6.256,30

1969

6.256,61

290

6.212,43

118

6.358,83

7.000,01 - 8.000,00

322

7.412,22

283

7.403,77

12

7.501,88

27

7.460,95

veće od - 8.000,00

454

9.621,75

422

9.620,60

10

10.223,48

22

9.370,16

1046098

1.902,01

575185

2.092,76

236960

1.687,25

233953

1.650,56

UKUPNO

NAPOMENA:

NAKLADNIK:

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu, prema Zakonu
o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO) koji se primjenjivao do
31. prosinca 1998.
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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Uređuje Odjel za odnose s javnošću
tel: 01/4595-156, 01/4595-269
fax: 01/4595-168
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