Na temelju članka 19. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
(«Narodne novine» broj 163/98.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
na sjednici održanoj 4. lipnja 1999. donosi
ODLUKU
o cijenama usluga vanjskim korisnicima
Članak 1.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavljat će usluge vještačenja i donošenja rješenja
po sljedećim cijenama:
1. Vještačenje i donošenje rješenja o tjelesnom oštećenju za potrebe
porezne uprave
2. Vještačenje i donošenje rješenja o tjelesnom oštećenju za potrebe
oslobađanja od carine za uvoz automobila
3. Vještačenje i donošenje rješenja o potrebi pomoći i njege radi
oslobađanja od carine za uvoz automobila
4. Prethodni postupak o visini svote za dokup staža osiguranicima
iz članka 12. Zakona o mirovinsko osiguranju
5. Usluge za poslove kompletiranja spisa mirovinskog osiguranja
s izračunom mirovinske osnovice, s tim da se cijena usluge
povećava za 8,00 kn za svaki daljnji zahtjev za izračun

305,00 kn
305,00 kn
305,00 kn
250,00 kn
250,00 kn

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 1999.
Klasa: 140-13/99-01/2607
Ur.broj: 341-99-01/99-6
Zagreb, 4. lipnja 1999.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
prof.dr.sc. Željko Potočnjak, v.r.

Obrazloženje
Donošenjem Zakona o mirovinskom osiguranju («Narodne novine», broj 102/98), koji se
počeo primjenjivati od 1. siječnja 1999., ukinuta su neka dosadašnja prava, kao što su između
ostalih novčana naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti i ozljede izvan rada, doplatak za
pomoć i njegu, osposobljavanje djece sa smetnjama u psihičkom ili tjelesnom razvoju i druga.
Međutim, radi ostvarivanja nekih drugih prava i beneficija izvan sustava mirovinskog
osiguranja, a na zahtjev stranke, područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osigurane, i nadalje će vještačiti i donositi rješenja o pojedinim pravima. Na temelju tih
rješenja neće se ostvarivati nikakva prava iz mirovinskog osiguranja, već određene beneficije
izvan sustava mirovinskog osiguuranja.
1. Tako je Ministarstvo financija svojim aktom, odnosno Pravilnikom o porezu na dohodak
(«Narodne novine», broj 104/95) odredilo što će respektirati za poreznu olakšicu, te je
propisalo da tjelesno oštećenje smatra invalidnošću i na temelju rješenja ovog Zavoda
odobravaju porezne olakšice. Stoga će se i nadalje vještačiti i donositi rješenja o postojanju
tjelesnoga oštećenja nastalog zbog bolesti i ozljede izvan rada, bez obzira na što se prema
novom Zakonu ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu.
2. i 3.
Člankom 27. Carinskog zakona («Narodne novine», broj 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93)
uspostavljena je carinska povlastica pri uvozu ili primitku osobnog automobila kao
ortopedskog pomagala koje neposredno služi invalidnoj osobi.
Sukladno ovlaštenju iz navedenog Zakona, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o
vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice
(«Narodne novine», broj 93/94), kojom je propisala uvjete pod kojima invalidne osobe mogu
ostvariti oslobađanje od plaćanja carine.
Tako je propisano da invalidne osobe mogu ostvariti oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu
automobila ako postoji utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 80% koje ima za posljedicu
gubitak ili bitnije oštećenje funkcije organa za kretanje, funkcije organa vida i drugih tjelesnih
funkcija nastalih kao posljedica mentalne retardiranosti. Ovlaštenje ovoga Zavoda za
vještačenje, te postupak za ostvarivanje carinske povlastice uređen je člankom 16. Pravilnika
o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine («Narodne novine», broj
63/92), tako da je korisnik povlastice iz članka 27. stavka 1. točke 12. Carinskog zakona, uz
pismeni zahjtev za ostvairanje prava na oslobađanje od plaćanja carine, dužan priložiti nalaz i
mišljenje ovlaštenog vještaka.
4. Nadalje, na zahtjev osiguranika iz članka 12. ZOMO (svećenici, redovnice, redovnici), a
sukladno odredbama čl. 14. do 28. ZOMO, daje se pravo navedenim osiguranicima da
razdoblja provedena u svećeničkoj ili redovničkoj službi prije 1. siječnja 1999. dokupe u
mirovinski staž. Stručna služba ovoga Zavoda, u skladu sa zahtjevom stranke, obračunat će
svotu za staž koji se dokupljuje koju je potrebno uplatiti da bi se traženo vrijeme moglo
priznati kao mirovinski staž, a navedenu uslugu će ovaj Zavod naplaćivati.
5. Čl. 74. do 81. ZOMO propisan je način određivanja mirovine i uspostavljena je nova
mirovinska formula.
Novi način računanja mirovine primjenjuje se za sve vrste koje se ostvaruju počevši od 1.
siječnja 1999. Ovom točkom predložena je cijena obračuna mirovine na zahtjev i za potrebe
osiguranika kojima je to potrebno radi donošenja odluke za odlazak u mirovinu.
Valja istaknuti da je na temelju članka 6. točke 18. bivšeg Statuta Republičkog fonda Mio
radnika Hrvatske bivši Upravno odbor Fonda, donio Odluku o cijenama usluga vanjskim
korisnicima kojom je bilo propisano koje je usluge i po kojim cijenama bivši Fond naplaćivao
usluge vanjskim korisnicima.
Navedena Odluka primjenjivala se do 31. prosinca 1998., odnosno do početka primjene
novoga Zakona.
Sukladno novome Zakonu predlaže se donošenje ove odluke kojom je sužen opseg usluga
vanjskim korisnicima, budući da će se pravo na doplatak za pomoć i njegu i pravo na
osposobljavanje za rad djece osiguranika sa smetnjama u razvoju, počevši od 1. siječnja
1999., ostvarivati u sustavu socijalne skrbi.
Zagreb, lipanj 1999.

