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PRILOG MJESEČNIKA "ŽIVOT S MIROVINOM", GODINA II, BROJ 9, ožujak 2006.

Drage umirovljenice i umirovljenici,
U ovom broju donosimo nekoliko obavijesti za sadašnje i buduće umirovljenike.
Podsjećamo umirovljenike kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo da redovite godišnje potvrde o životu dostave Zavodu do 15. travnja, a korisnike inozemnih mirovina koji žive u Hrvatskoj da potvrde koje dobivaju od inozemnog nositelja osiguranja mogu ovjeriti u područnim službama i ispostavama Zavoda.
Hrvatske osiguranike koji su bili zaposleni i osigurani kod nositelja mirovinskog osiguranja u Republici Austriji obavještavamo da će u travnju biti organizirani razgovori s predstavnicima austrijskoga mirovinskog osiguranja i to u Zagrebu,
Varaždinu i Čakovcu, na kojima će moći dobiti podrobne obavijesti o ostvarivanju svojih prava iz mirovinskog osiguranja
u Republici Austriji.
Branitelje, odnosno korisnike invalidskih i obiteljskih mirovina prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji su ovih dana dobili prvi dio duga prema Zakonu iz 2001., podsjećamo da drugi
dio mogu očekivati u travnju 2006.
Nasljednike prava na obeštećenje prema Zakonu o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998., koji su dostavili uredna rješenja, a do sada nisu primili nikakvu dokumentaciju, podsjećamo da će od HPB
Investa na adrese navedene u rješenju o nasljeđivanju dobiti obavijest o iznosu obeštećenja i tiskanicu Izjave, te da se
najkasnije do 30. travnja 2006. trebaju odlučiti za jedan od dva ponuđena modela obeštećenja.
Vaša urednica

Hrvatski branitelji

POČELA ISPLATA DUGA

Dio duga za razdoblje 7. studenoga – 31. prosinca 2001. isplaćen je do 10. ožujka 2006., a
pripada korisnicima kojima je, kao povoljnija, ponovno određena mirovina i dodatak na mirovinu

H

rvatski zavod za mirovinsko
osiguranje je korisnicima
invalidskih i obiteljskih mirovina od 27. veljače 2006. počeo s
isplatom dijela duga obračunatog
za razdoblje od 7. studenog 2001.
do 30. lipnja 2004., prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i
članova njihovih obitelji ("Narodne
novine" broj 94/01).
Dio duga za razdoblje od 7.
studenoga 2001. do 31. prosinca
2001. isplaćen je do 10. ožujka
2006., a pripada korisnicima kojima je, prema zakonu, kao povoljnija ponovno određena mirovina i
dodatak na mirovinu.
Dug za 2001. obračunan je od
ponovno određene mirovine i dodatka na mirovinu, nakon što su
umanjeni za isplaćenu mirovinu. Od
duga je oduzeta razlika poreza koja
je obračunata za razdoblje od 7. do
30. studenoga 2001., odnosno za
razdoblje u kojem su u 2001. dospijevali na isplatu ponovno određena
mirovina i dodatak na mirovinu.
Razlika poreza sadrži porez
obračunan na ponovno određenu mirovinu ili na zbroj ponovno
određene mirovine i dodatka na
mirovinu koji je umanjen za porez
obračunan na isplaćenu mirovinu.
Na razliku poreza obračunan je i
prirez, ako je u tom razdoblju bio
uveden, prema odlukama jedinica
lokalne samouprave.
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Pri obračunu poreza na novoodređenu mirovinu i dodatka na
mirovinu, Zavod je primijenio porezne propise iz 2001., te podatke
o osobnim odbicima umirovljenika
koje mu je dostavila Porezna uprava.
Razlika poreza nije obračunata
ako su ponovno određena mirovina i dodatak na mirovinu iznosili
manje od 2.500 kuna, koliko je
iznosio osobni odbitak za umirovA)
1)
2)
3)
4)
5)
B)
6)

ljenika u 2001., ili ako su ponovno
određena mirovina i dodatak na
mirovinu veći od 2.500 kuna, ali
je ukupni osobni odbitak za umirovljenika, invalidnost i uzdržavane članove njegove uže obitelji
iznosio više od ponovno određene
mirovine i dodatka na mirovinu, te
bivšim korisnicima naknade plaće
za vrijeme nezaposlenosti.
Hrvatskim braniteljima kojima
se, prema rješenju o ovrsi, plijeni

od mirovine ovrha radi naplate tražbine na osnovi zakonskog uzdržavanja, dug za 2001. je umanjen za
ovrhu, a zaplijenjeni dio duga je
doznačen korisniku tražbine.
Prikaz obračuna duga za 2001.
za ponovno određenu mirovinu od
7. studenoga 2001. u iznosu od
3.937,67 kuna i dodatka na mirovinu u iznosu od 2.328,20 kuna,
na koji je obračunata razlika poreza:

OBRAČUN DUGA ZA 2001.
Ponovno određena mirovina za razdoblje 7. 11. 2001. – 31. 12. 2001.
Dodatak na mirovinu za razdoblje 7. 11. 2001. – 31. 12. 2001.
Ukupno (1+2)
Isplaćivana mirovina za razdoblje 7. 11. 2001. – 31. 12. 2001.
Dug za 2001. (3-4)
OBRAČUN RAZLIKE POREZA I PRIREZA
Porez na ponovno određenu mirovinu i dodatak na mirovinu za razdoblje
7. 11. 2001. – 30. 11. 2001.
(mirovina i dodatak na mirovinu iznose 5.012,69 kuna, osobni odbitak iznosi 2.500
kuna za umirovljenika, 375 kuna za invalidnost i 625 kuna za uzdržavano dijete,
odnosno ukupno 3.500 kuna, a stopa poreza je 15 posto)

7)

Porez na isplaćenu mirovinu za razdoblje 7. 11. 2001. – 30. 11. 2001.
(mirovina iznosi 4.447,53 kune, osobni odbitak iznosi 3.500 kuna, a stopa poreza
je 15 posto)

8)

Razlika poreza (6-7)

9)

Prirez na razliku poreza (po stopi od 10 posto)

10)

Ukupno (8+9)

C)

IZNOS ZA ISPLATU (5-10)

7.087,80
4.190,76
11.278,56
10.006,95
1.271,61

226,90

142,10
84,80
8,48
93,28
1.178,33
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Javnost rada HZMO-a: u prošloj godini
višestruko povećana komunikacija s
građanima

NAJVIŠE UPITA
O OBEŠTEĆENJU

Lani su telefonski upiti građana službama
HZMO-a te posjeti internetskim stranicama
Zavoda bili i do četiri puta veći u odnosu
na godinu prije, a na prvome mjestu po
broju upita bila su pitanja o obeštećenju
umirovljenika, potom ona vezana uz
hrvatske branitelje te o doplatku za djecu
Na internetskim
stranicama
251.180 korisnika

Tijekom 2005. internetsku stranicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje posjetilo je 251.180
korisnika interneta, koji su u prošloj godini pregledali 1,290.648
stranica. U kategorije s najviše posjeta, uz vijesti i priopćenja, spadaju i statistički podaci, tiskanice i
publikacije koje izdaje Zavod. Od
lipnja 2004. preko internet stranice
Zavoda, na kojoj se nalazi rubrika
‘Upiti na evidencije HZMO-a’, moguć je pristup evidencijama Zavoda. Rubrika se sastoji od upita na
podatke o prijavama na osiguranje
i odjavama s osiguranja te podatke
o stažu i plaći i od upita na podatke o kretanju spisa, odnosno o
posljednjoj evidentiranoj aktivnosti
u vezi sa spisom. Trenutačno ovu
uslugu koristi oko 3.000 osoba.
U rubrici ‘Tiskanice’ možete naći
zahtjeve, punomoći, obavijesti i potvrde. Trenutačno možete koristiti
pedesetak tiskanica, koje su u PDF
obliku. Napominjemo da tiskanice
možete snimiti na svoje računalo,
kasnije ih ispisati, te popuniti.

Otvorenim
telefonom 24.926
poziva

"Otvoreni telefon" je besplatan i
dostupan broj za pozive iz Republi-

ke Hrvatske radnim danom od 8 do
16 sati, a namijenjen je osiguranicima i korisnicima mirovina, odnosno
građanima Republike Hrvatske.
U razdoblju od siječnja do prosinca 2005. zabilježeno je 24.926
poziva i postavljeno 25.075 pitanja, što u prosjeku iznosi 2.089,6
pitanja mjesečno, 464,4 pitanja
tjedno, odnosno 99,5 pitanja dnevno (252 radna dana). Broj poziva
koji je preuzet na rješavanje iznosio je 149, što je očekivano s obzirom na činjenicu da je na veliku
većinu upita odgovoreno odmah u
izravnom kontaktu.
U 2005. godini vidi se povećanje broja upita od 375,6 posto
(gotovo četiri puta veći broj poziva)
u odnosu na 2004. godinu, što je
uglavnom rezultat primjene Zakona o provođenju odluke Ustavnog
suda Republike Hrvatske od 12.
svibnja 1998. ("Narodne novine"
broj 105/04). Pozivi koji se odnose
na obeštećenje prema navedenom
zakonu nalaze se na prvome mjestu po broju upita (14.448 upita ili
57,6 posto svih upita). Najveći broj
upita odnosio se na slanje i tumačenje obavijesti o iznosu obeštećenja koju je HPB Invest d.o.o. poslao
na adrese korisnika mirovina.
Zbog velikog povećanja broja
poziva, Zavod je od 2. prosinca
2005. Otvoreni telefon pojačao s
još jednom besplatnom linijom i
produžio radno vrijeme na osam
sati. Preko Otvorenog telefona

davani su savjeti o tome
kako naknadno promijeniti adresu, objašnjavane stavke izračuna
na obavijesti Društva
i način na koji se obavijest morala popuniti,
provjeravano je postoji li
pravo na izračun ili ne,
nasljednici prvoga nasljednog reda upućivani
su u postupak predaje
zahtjeva za isplatu prema rješenju o nasljeđivanju, objašnjavano je
kako predati prigovor na izračun
iznosa obeštećenja.
Na drugome mjestu po broju upita bila su pitanja hrvatskih
branitelja (2.485 upita ili 9,9 posto
svih upita), što predstavlja povećanje od 350,5 posto (više od tri i pol
puta) u odnosu na 2004. godinu.
Pitanja su se, uglavnom, odnosila
na prevođenje mirovina hrvatskih
branitelja i novčanih naknada zbog
nezaposlenosti na novi Zakon
o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj
174/01 i 192/05), kao i na isplatu
razlike od 7. studenoga 2001. do
1. srpnja 2004., prema odredbama
ZOPHBDR-a iz 2001. godine.
Na trećem mjestu po broju upita
nalaze se pitanja u vezi s doplatkom za djecu (1.709 upita ili 6,8
posto svih upita) što predstavlja
povećanje za 34,1 posto u odnosu na 2004. godinu. Pitanja su se,
uglavnom, odnosila na predaju
novog zahtjeva za ostvarivanje
prava na doplatak za djecu kao i
na dokumente koji su potrebni za
nastavno priznanje istog prava, na
objašnjavanje prava roditelja invalidne djece i slično.

Pozivnom centru
11.804 upita

Pozivni centar pokrenut je 1.
siječnja 2003. kao zajednički centar povezanih institucija kako bi se
pružili što kvalitetniji i brži odgovori
građanima osiguranicima na njihova pitanja, s radnim vremenom od
8 do 16 sati.
U razdoblju od siječnja do prosinca 2005. zabilježena su 11.804
poziva, što u prosjeku iznosi 983,7
poziva mjesečno, 234 poziva tjedno, odnosno 46,8 poziva dnevno
(252 radna dana), što predstavlja

Nakon otvaranja još petnaest novih ureda:

HITRO.HR U SVIM
ŽUPANIJAMA

Ploča HITRO-HR u Vukovaru

UMIROVLJENIK

Od 20. veljače 2006. HITRO.HR usluga postala je dostupna i u sljedećim gradovima: Čakovcu, Karlovcu, Kninu, Koprivnici, Krapini, Kutini,
Pazinu, Požegi, Puli, Sisku, Slavonskom Brodu, Šibeniku, Varaždinu,
Virovitici i Zadru.
Otvorenjem petnaest novih ureda HITRO.HR servisa, ovaj je projekt
Vlade RH obuhvatio sve županije u Hrvatskoj, naglasio je premijer Ivo
Sanader te najavio da će uskoro u sklopu servisa HITRO.HR biti omogućena i elektronska prijava radnika u mirovinsko osiguranje te prijava
poreza na dobit tvrtke, a do kraja ove godine i prijava poreza na dohodak za građane.
Servis HITRO.HR sada omogućuje registraciju trgovačkog društva,
registraciju obrta, te usluge e-Regos i e-Katastar.

Podsjećamo
korisnike
doplatka za
djecu da do
kraja ovog
mjeseca
trebaju
obnoviti
HZMOweb
povećanje broja poziva
od 67 pozahtjeve
sto u odnosu na 2004. godinu.
bi mogli
Najvećikako
broj poziva
odnosio se
na isplatu mirovinskih primanja
nastaviti
(6.254 poziva ili 53,1
posto svih
poziva) i uglavnom su bili, kao i
primati
na Otvorenom telefonu, u vezi s
isplatom obeštećenja
umirovljenidoplatak
iu
cima, prema Zakonu o provođenju
godini
Odluke tekućoj
Ustavnog suda
Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.
bez prekida
("Narodne novine"
broj 105/04),
što je 18 puta više u odnosu na
2004. godinu. Na drugom mjestu
su pozivi samostalnih obveznika
uplate doprinosa za mirovinsko
osiguranje za II. mirovinski stup
(1.858 poziva ili 15,7 posto svih
poziva), a na trećem mjestu su pozivi osiguranika s pitanjima iz područja matične evidencije (1.042
poziva ili 8,8 posto svih poziva).
Provedba Zakona o provođenju
Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.
("Narodne novine" broj 105/04.),
odnosno slanje obavijesti umirovljenicima od HPB Investa o visini
obeštećenja i članstvu u Umirovljeničkom fondu, koje je uslijedilo
nakon preuzimanja baze podataka
od HZMO-a 22. studenoga 2005.,
izazvalo je veliko zanimanje i nagli
porast poziva korisnika mirovina
i nasljednika sredstava s osnove
obeštećenja. Zanimao ih je izračun
i visina iznosa obeštećenja te tko
se ubraja u nasljednike prvoga nasljednog reda i s kojom dokumentacijom dokazuju taj status. Korisnici
najviših mirovina tražili su objašnjenje zbog primljenih obavijesti bez
izračuna i prikazanog iznosa od
0,00 kuna, a korisnike obiteljskih
mirovina, ostvarenih nakon 31. prosinca 1998. prema ZOMO-u (NN
broj 102/98.), zanimalo je zašto
nisu dobili obavijest te zašto nemaju pravo na isplatu obeštećenja.
Zbog velikog interesa za spomenuti zakon povećao se opseg
posla, pa je početkom prosinca u
Pozivni centar povezanih institucija
uveden treći telefon, a zbog čestog
zagušenja telefonskih linija pozivi s
centrale Zavoda su preusmjeravani
i na kućne telefone centra. Početkom godine velik je broj branitelja
zvao radi isplate razlike mirovina za
razdoblje od 7. studenoga 2001. do
30. lipnja 2004., prema rješenjima o
prevođenju mirovina hrvatskim braniteljima na odredbe ZOPHBDR-a
iz 2001. (NN 94/01). Velik broj pitanja tijekom godine odnosio se na
uplatu doprinosa za II. mirovinski
stup obveznoga mirovinskog osiguranja samostalnih obveznika uplate
doprinosa i stanje duga.
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HRVATSKI ZAVOD
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
SREDIŠNJA SLUŽBA

STATISTIKA
PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH IZNOSA MIROVINA
u veljači 2006.
u kunama

Vrste mirovina

Broj korisnika

Prosječna mirovina umanjena za porez i prirez

I. KORISNICI MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU
Starosna

565.708

2.037,69

Invalidska

234.608

1.634,98

Obiteljska

230.706

1.592,39

UKUPNO

1,031.022

1.846,41

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

1.754

4.327,92

Invalidska

9.134

2.600,73

Obiteljska

367

4.005,36

UKUPNO

11.265

2.915,70

III. HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA (prema ZOPHBDR-u)
Najniža mirovina (čl. 31. st. 3. ZOPHBDR)*

34

1.877,85

Invalidska

28.015

4.966,31

Obiteljska

12.099

6.724,41

UKUPNO

40.148

5.493,52

5.656

3.912,44

Privremene naknade **
hrvatskih branitelja
isplaćene samo
automatskim putem

NAPOMENA
U iznos mirovine koji je isplaćen za ožujak 2004. godine, uračunava se iznos dodatka uz mirovinu (100 kuna i 6 posto 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).
Iznosi mirovina umanjeni su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.), osim obiteljskih mirovina prema članku 9.
stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.
* Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu uključene 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 veljači 2006.

MIROVINE
UKUPNO
IZNOS
MIROVINE

BROJ
KORISNIKA

STAROSNA

PROSJEČNA
MIROVINA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

do 500

55.985

275,84

27.577

265,09

19.525

274,92

8.883

311,24

500,01 - 1.000

122.299

726,17

62.235

707,44

23.412

725,05

36.652

758,70

1.000,01 - 1.500

162.301

1.249,30

63.594

1.234,87

53.982

1.260,89

44.725

1.255,82

1.500,01 - 2.000

304.593

1.669,67

135.550

1.674,95

75.621

1.661,51

93.422

1.668,62

2.000,01 - 4.000

353.210

2.637,68

249.840

2.664,83

58.488

2.576,60

44.882

2.566,13

4.000,01 - 8.000

32.257

4.738,67

26.558

4.769,79

3.572

4.687,57

2.127

4.435,95

veće od 8.000

377

9.538,42

354

9.525,89

8

10.314,72

15

9.420,22

1,031.022

1.846,41

567.708

2.037,69

234.608

1.634,98

230.706

1.592,39

UKUPNO

NAPOMENA:
U iznose mirovina uključen je zaš
U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina Hrvatske vojske i hrvatskih branitelja.
Iznosi mirovina umanjeni su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 177/2004.), osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak
1. točka 7. i članku 53. stavak 2.
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Obavijest korisnicima mirovina u inozemstvu

OVJERENE POTVRDE O ŽIVOTU ZA
2006. DOSTAVITE DO 15. TRAVNJA

U skladu s odredbama međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju,
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje svake godine dostavlja na ovjeru
potvrde o životu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo.
U Središnjoj službi Zavoda automatskim su putem tiskane obavijesti i
potvrde o životu za 2006. godinu za sve korisnike kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo.
Obavijesti korisnicima tiskane su na hrvatskom jeziku, a potvrde o životu
na hrvatskom jeziku i jeziku govornog područja države u koju se potvrda o
životu dostavlja.
Podsjećamo korisnike da je potvrde o životu potrebno ovjeriti kod inozemnog nositelja osiguranja i vratiti ih nadležnoj područnoj službi Zavoda
navedenoj na potvrdi o životu, najkasnije do 15. travnja 2006. godine.
Korisnicima mirovine koji ne vrate ovjerenu potvrdu o životu do navedenog roka obustavit će se isplata mirovine 31. svibnja 2006.
Ujedno podsjećamo da korisnici inozemnih mirovina koji žive u Republici
Hrvatskoj mogu dvojezične potvrde koje dobivaju od inozemnog nositelja
osiguranja ovjeriti u područnim službama i ispostavama Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje.

INFORMATIVNI
DANI AUSTRIJSKOG
OSIGURANJA

Obavještavamo hrvatske osiguranike koji su bili zaposleni i osigurani kod nositelja mirovinskog osiguranja
u Republici Austriji da će biti organizirani informativni
dani s predstavnicima austrijskoga mirovinskog osiguranja na kojima će moći dobiti podrobne obavijesti o
ostvarivanju svojih prava iz mirovinskog osiguranja u
Republici Austriji, i to:
25. travnja 2006. u ZAGREBU, u prostorijama
HZMO-a, Središnja služba, A. Mihanovića 3, soba
405, IV. kat, početak u 10 sati
26. travnja 2006. u VARAŽDINU, u prostorijama
HZMO-a, Područna služba u Varaždinu, Kolodvorska
20c, početak u 9 sati
27. travnja 2006. u ČAKOVCU, u prostorijama Doma
umirovljenika, početak u 9 sati.

PODACI O HZMO ZA SIJEČANJ 2006.
Mirovinsko osiguranje

1,490.860 osiguranika.
1,082.425 korisnika mirovine.
Na jednog umirovljenika dolazi 1,38 osiguranika.
Prosječna mirovina (prema ZOMO-u) iznosi 1.846,41 kuna.
Udio prosječne mirovine (prema ZOMO-u) u prosječnoj neto plaći iznosi 41,28 posto.
Procjena sredstva potrebnih za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznosi 2.315.294.000 kuna.

Doplatak za djecu

238.115 korisnika doplatka za djecu za 448.497 djece.
Prosječni iznos doplatka za djecu (bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 260,08 kuna.
Prosječni iznos doplatka za djecu (s razlikama za prethodne
mjesece) iznosi 264,76 kuna.
Procjena sredstva potrebnih za isplatu doplatka za djecu iznosi
118,750.000 kuna.

najčća pitanja
PITANJE
Umirovljenica sam i dobila
sam obračun iznosa obeštećenja. Iz obračuna se ne vidi za
koje razdoblje su uzeti podaci
o dodatku uz mirovine od 100
kuna i 6 posto, te o povećanju
mirovine radi otklanjanja razlika
od 1. siječnja 2001.
N. B. iz Zagreba
ODGOVOR
Pravo na obeštećenje imaju
korisnici starosnih, prijevremenih
starosnih, invalidskih i obiteljskih
mirovina ostvarenih prema odredbama Zakona o osnovnim pravima
iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i Zakona o mirovinskom i
invalidskom osiguranju.
Iznos obeštećenja je izračunan
tako da se od iznosa koji korisniku
pripada prema Zakonu o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.
oduzeo iznos dobivenih mirovinskih primanja (mirovine, mirovine
sa zaštitnim dodatkom, minimalne
i najviše mirovine).
U iznosu ukupno dobivenih mirovinskih primanja iskazan je iznos
svih dobivenih mirovinskih primanja za razdoblje od 1. rujna 1993.
do 31. prosinca 1998., iznos dodatka uz mirovinu 100 kuna i 6 posto,
te iznos isplaćen prema Zakonu o

UMIROVLJENIK

povećanju mirovina radi otklanjanja
razlika, a prema: uredbama Vlade
Republike Hrvatske o utvrđivanju
najviših iznosa mase sredstava za
isplatu mirovina, uredbi o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu, Zakonu o usklađivanju mirovina
i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja te
upravljanju fondovima mirovinskog
i invalidskog osiguranja, Zakonu
o prenošenju sredstava državnog
proračuna fondovima mirovinskog
i invalidskog osiguranja te usklađivanja mirovina i Zakonu o povećanju mirovina radi otklanjanja
razlika u razini mirovina ostvarenih
u različitim razdobljima.
Dakle, za obračun visine iznosa obeštećenja prema Zakonu o
provođenju odluke Ustavnog suda
Republike Hrvatske ("Narodne
novine" broj 105/04.), podatak o
isplaćenom iznosu dodatka uz mirovinu 100 kuna plus 6 posto uzet
je za razdoblje od listopada 1998.
do 31. srpnja 2004. a podatak o
iznosu isplaćenom prema Zakonu
o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika odnosi se na razdoblje
od 1. siječnja 2001. do 31. srpnja
2004. godine.
PITANJE
Umirovljen sam 1990. godine
rješenjem HZMO-a Šibenik te

sam primio samo dvije mirovine. Po uspostavi tzv. SAO Krajine mirovina više nije dolazila.
Počeo sam je primati 1997. kada
sam se vratio iz Srbije, dakle nakon šest godina. Imam li pravo
na isplatu mirovine za to razdoblje?
M. Đ. iz Kotoribe
ODGOVOR
Prema članku 87. Zakona o
mirovinskom osiguranju, dospjela
primanja koja nisu isplaćena zbog
okolnosti koje je izazvao korisnik
primanja, kao što je nedostavljena
obavijest o promjeni adrese, potvrde o životu ako se nalazi u inozemstvu, ili što korisnik nije obnovio punomoć za isplatu mirovine,
mogu se naknadno isplatiti najviše
za 12 mjeseci unatrag računajući od dana podnošenja zahtjeva
za isplatu. Ako zahtjev za isplatu
dospjelih a neisplaćenih mirovina
niste podnijeli nadležnoj područnoj
službi HZMO-a i to odjelu za rješavanja o pravima iz mirovinskog
osiguranja uz zahtjev za nastavak
isplate mirovine u godini 1997.
sada više nemate pravo na isplatu dospjelih a neisplaćenih primanja od godine 1991. do kolovoza
1997. kada je uspostavljen nastavak isplate vaše mirovine.
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