
Prijedlog 
  
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11 i 119/14), a u vezi s provedbom Ugovora između Republike Hrvatske i 
Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji 
su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (Narodne novine - 
Međunarodni ugovori, broj 2/06) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od ________ 
donijela  
 
 

O D L U K U 
 

o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna 
mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama 

nastalim na području bivše Jugoslavije 
 
 
 

I. 
 

  Sredstva na računu državnog proračuna brojčane oznake "7234 - Povrati 
mirovina" koja se ostvare uplatom nositelja mirovinskog osiguranja u državama nastalim na 
području bivše Jugoslavije prema odštetnom zahtjevu Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje postavljenom u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o 
socijalnom osiguranju s tim državama, koristit će se za isplatu neisplaćenih svota mirovina 
priznatih primjenom Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji 
na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog 
vijeća obrane i članova njihovih obitelji (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 2/06) 
za 2007. godinu i nadalje. 
 

II. 
 

  Sredstva iz točke I. ove Odluke koja će se koristiti za isplatu neisplaćenih svota 
mirovina korisnicima pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i članovima njihovih obitelji 
odnose se na sredstva koja se ostvare uplatama nositelja iz Slovenije primjenom članka 37. 
Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 
(Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 16/97), nositelja iz Bosne i Hercegovine 
primjenom članka 43. Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 3/01), nositelja iz Srbije 
primjenom članka 39. Ugovora između Republike Hrvatske i SR Jugoslavije o socijalnom 
osiguranju (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 14/01), nositelja iz Crne Gore 
primjenom članka 41. Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom 
osiguranju (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 1/14), te nositelja iz Makedonije 
primjenom članka 50. Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o 
socijalnom osiguranju (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 16/97), za koje je 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od navedenih nositelja istaknuo odštetni zahtjev i 
evidentirao potraživanje. 
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III. 

 
  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplatit će neisplaćene svote mirovine 
korisnicima koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovima njihove obitelji, 
prema podacima evidentiranim u evidenciji "Baza razlika do mirovina", nakon što visina 
uplaćenih sredstva iz točke II. ove Odluke dostigne svotu potrebnu za isplatu zaostalih svota 
za pojedinu godinu, za sve korisnike koji potražuju zaostatke za tu godinu, počevši od 2007. 
godine i nadalje, i to dinamikom kako sredstva za isplatu zaostalih svota mirovina svim 
korisnicima za pojedinu godinu budu ostvarivana. 
 

IV. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb,  
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Tihomir Orešković 
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Obrazloženje 
 
 Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području 
prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i 
članova njihovih obitelji (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/06, u daljnjem 
tekstu: Ugovor HVO) stupio je na snagu 1. srpnja 2006., od kada se i primjenjuje. 
 
 Odredbama Ugovora HVO uređuje se pravo iz mirovinskog osiguranja ranjenim i 
zatočenim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, koje obuhvaća pravo na isplatu dijela 
invalidske mirovine u visini koju čini razlika između visine mjesečnog iznosa osobne 
invalidnine ostvarene po pravomoćnom rješenju nadležnoga tijela Bosne i Hercegovine i 
visine mjesečnog iznosa invalidske mirovine koju bi ista osoba ostvarila po propisima u 
Republici Hrvatskoj. 
 
 Ugovorom se uređuje i pravo iz mirovinskog osiguranja članovima obitelji poginulih, 
odnosno nestalih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koje obuhvaća pravo na isplatu dijela 
obiteljske mirovine u visini koju čini razlika između visine mjesečnog iznosa obiteljske 
invalidnine ostvarene po pravomoćnom rješenju nadležnoga tijela Bosne i Hercegovine i 
visine mjesečnog iznosa obiteljske mirovine koju bi ista osoba ostvarila po pravnim propisima 
u republici Hrvatskoj. 
 
 Odredbama Ugovora HVO uređuju se uvjeti za ostvarivanje tih prava, te osobe na koje 
se primjenjuje: 
- na osobe koje su bile pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, te imaju utvrđen status ratnoga 
vojnog invalida na temelju ranjavanja ili zatočeništva u razdoblju od 18. rujna 1991. do 23. 
prosinca 1996. i ako su hrvatski državljani; 
- na članove uže obitelji (bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena djeca i 
pastorčad), roditelje, očuha, maćehu i posvojitelja poginuloga, zatočenoga ili nestaloga 
pripadnika HVO u ratnim djelovanjima i ako su hrvatski državljani i  
- na izvanbračnog druga, koji se smatra članom uže obitelji, poginuloga, zatočenoga ili 
nestaloga pripadnika HVO u ratnim djelovanjima, ako s tim pripadnikom HVO ima dijete, te 
ako je do njegove pogibije, smrti, zatočenja ili nestanka s njime živio u zajedničkom 
kućanstvu najmanje tri godine, da je hrvatski državljanin, a izvanbračna zajednica utvrđena je 
u izvanparničnom sudskom postupku. 
 
 Prema donesenim rješenjima o priznanju prava na invalidsku mirovinu prema 
Ugovoru HVO pravo na isplatu utvrđeno je od mjeseca u kojem je doneseno rješenje ili prvi 
dan sljedećeg mjeseca nakon donošenja rješenja, s time da će se neisplaćene svote mirovina 
pripadajućih od datuma priznavanja prava do datuma početka isplate isplatiti naknadno, kada 
u državnom proračunu Republike Hrvatske budu osigurana sredstva za tu namjenu. 
 
 Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: 
Zavod) sastavni je dio državnog proračuna a u postupku planiranja sredstava za ispunjenje 
obveza koje su utvrđeni propisima koji reguliraju područje iz njegove mjerodavnosti Zavod je 
obvezan pridržavati se limita koje određuje nadležno ministarstvo sukladno Uputama za 
izradu državnog proračuna svim korisnicima proračuna razine razdjela, koje su izrađene 
prema parametrima iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike. 
 Radi isplate neisplaćenih svota invalidske mirovine za razdoblje od 2007. i nadalje 
Zavodu se kontinuirano obraćaju korisnici pripadnici Hrvatskog vijeća obrane te njihovi 
nasljednici neposredno ili putem odvjetnika, najčešće u teškoj materijalnoj situaciji, te udruge 
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ratnih vojnih invalida - HVO, iskazujući nezadovoljstvo dugotrajnošću postupka za osiguranje 
sredstava koji traje devetu godinu, te pod prijetnjom pokretanja sudskog spora zahtijevaju 
isplatu zaostalih svota invalidske mirovine koje im pripadaju prema donesenom rješenju 
Zavoda. 
 
 Budući se protiv Zavoda već vodi veći broj sudskih sporova, a tužitelji pored glavnice 
potražuju zakonsku zateznu kamatu i parnični trošak, u slučaju gubitka parnice na teret 
sredstava proračuna generiraju se dodatni troškovi s osnove zateznih kamata i parničnih 
troškova koji znatno povećavaju rashode za ove namjene. 
 
 Radi umanjenja eventualne štete na sredstvima državnog proračuna nastale s osnove 
zateznih kamata i troškova postupka koje Zavod u slučaju nepovoljnog ishoda sudskog 
postupka za naplatu zaostalih svota mirovine treba isplatiti tužitelju/ima, te činjenice da nakon 
prosinca 2011. kada su u državnom proračunu osigurana sredstva za isplatu razlika 
neisplaćenih svota invalidske mirovine za godinu 2006. nije bilo isplate zaostalih svota 
mirovine na temelju Ugovora HVO, postoji potreba što skorijeg osiguranja sredstava za 
isplatu ovih potraživanja njihovim korisnicima. Prema predloženoj odluci, radi osiguranja 
sredstava za provedbu Ugovora HVO dio prihoda koji se ostvaruje uplatama nositelja 
mirovinskog osiguranja u državama nastalim na području bivše Jugoslavije u povodu 
odštetnog zahtjeva koji je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema tim nositeljima 
postavio u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom 
osiguranju s tim državama, namijenio bi se za isplatu neisplaćenih svota mirovine, priznatih 
primjenom Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na 
području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća 
obrane i članova njihovih obitelji za 2007. i nadalje. 
 
 Navedena sredstva na uplatnom računu 7234 – Povrati mirovina ostvaruju se na 
temelju odštetnog zahtjeva koji Zavod ističe prema nositelju iz Slovenije primjenom članka 
37. Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 
(„Narodne novine, Međunarodni ugovori“, broj 16/1997.) nositeljima iz Bosne i Hercegovine 
primjenom članka 43. Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 3/01), nositelju iz Srbije 
primjenom članka 39. Ugovora između Republike Hrvatske i SR Jugoslavije o socijalnom 
osiguranju (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 14/01), nositelju iz Crne Gore 
primjenom članka 41. Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom 
osiguranju (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 1/2014), te nositelju iz Makedonije 
primjenom članka 50. Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o 
socijalnom osiguranju (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 16/97).  
 
 Predloženom Odlukom osigurat će se sredstva za isplatu neisplaćenih svota mirovine 
korisnicima koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovima njihove obitelji, za 
razdoblje od 2007. i dalje, prema podacima evidentiranim u evidenciji Baza razlika do 
mirovina koju vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.  
 
 Neisplaćene svote mirovine korisnicima koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća 
obrane i članovima njihove obitelji Zavod će isplatiti nakon što visina uplaćenih sredstva iz 
točke II. ove Odluke dostigne svotu potrebnu za isplatu zaostalih svota za pojedinu godinu, za 
sve korisnike koji potražuju zaostatke za tu godinu, počevši od 2007. i nadalje, i to 
dinamikom kako sredstva za isplatu zaostalih svota mirovina svim korisnicima za pojedinu 
godinu budu ostvarivana.  


