
 

Prijedlog 

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 

150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi sa provedbom Zakona o potvrđivanju 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) i Zakona o nastavku isplate dokupljenih 

mirovina (Narodne novine, broj 130/17) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

______________ donijela 

 

                  ODLUKU 

 

o dopunama Odluke 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. 

U točki I. Odluke 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, Klasa: 022-03/16-04/287, Urbroj: 50301-

04/12-16-3 od 12. listopada 2016. godine, na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: „te za 

isplatu ukupnog iznosa dospjelih, a neisplaćenih dokupljenih mirovina prema rješenjima 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz članka 2. stavka 3. Zakona o nastavku isplate 

dokupljenih mirovina (Narodne novine, broj 130/17, u daljnjem tekstu: Zakon)  koje 

korisnicima nisu isplaćene  u razdoblju od 1. lipnja 2014.godine do dana uspostave isplate 

prema Zakonu, te za isplatu nasljednicima umrlih korisnika dokupljenih mirovina koji 

neisplaćene iznose potražuju u navedenom razdoblju.“. 

 

                   II. 

U točki II. iza riječi: „obitelji“ dodaju se riječi: „te neisplaćenih svota dokupljenih 

mirovina korisnicima i nasljednicima umrlih korisnika dokupljenih mirovina“. 

 

 III. 

 U točki III. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: „a dospjele 

svote dokupljenih mirovina koje korisnicima dokupljenih mirovina i nasljednicima umrlih 

korisnika dokupljenih mirovina nisu isplaćene za razdoblje od 1. lipnja 2014. godine do dana 

uspostave nastavka isplate dokupljenih mirovina prema Zakonu, isplatit će u skladu s 

odredbama Zakona.“. 

 



 

 

       IV. 

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

Klasa: 

Urbroj: 

Zagreb,  

 

PREDSJEDNIK 

 

 

        Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrazloženje 

 

U provedbi Odluke 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, Klasa: 02203/16-04/287, Urbroj: 50301-

04/12-16-3 od 12. listopada 2016. godine prihodima koji su do 17. siječnja 2018. ostvareni na 

računu državnog proračuna brojčane oznake „7234 - Povrati mirovina“ osigurana su sredstva 

potrebna za isplatu neisplaćenih svota mirovine primjenom Ugovora HVO svim korisnicima 

pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i članovima njihovih obitelji koji zaostatke potražuju za  

razdoblje od 2007. godine nadalje. Iz osiguranih sredstava Hrvatski zavod za mirovinsko 

osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) isplatio je zaostale svote mirovina korisnicima za 

razdoblje od 2007. godine nadalje, osim dijelu korisnika pripadnika Hrvatskog vijeća obrane 

koji su radi isplate neisplaćenih svota i zateznih kamata protiv Zavoda pokrenuli sudski spor, a 

kojima će se neisplaćene svote isplatiti po okončanju sudskog postupka te nasljednicima kojima 

će se neisplaćene svote mirovina iza umrlih korisnika isplatiti po zaprimanju pravomoćnog 

rješenja o nasljeđivanju. 

Dana 4. siječnja 2018. godine na snagu je stupio Zakon o nastavku isplate dokupljenih 

mirovina (Narodne novine, broj 130/17, u daljnjem tekstu: Zakon) kojim je u članku 1. 

propisano da Republika Hrvatska preuzima isplatu dokupljenih mirovina ostvarenih do 31. 

svibnja 2014. godine koje je korisnicima dokupljene mirovine isplaćivalo trgovačko društvo 

„Royal međugeneracijska solidarnost d.d.“ na temelju ugovora o dokupu mirovine zaključenih 

s poslodavcima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.  

Odredbom članka 3. Zakona propisano je da se sredstva za preuzetu isplatu dokupljenih 

mirovina osiguravaju u državnom proračunu, a prema članku 5. stavku 2. Zakona dospjele, a 

neisplaćene svote dokupljenih mirovina, koje nisu isplaćene do stupanja na snagu Zakona, 

korisnicima dokupljenih mirovina i njihovim nasljednicima biti će isplaćene obročno do 31. 

prosinca 2020. godine. 

S obzirom na to da se sredstva za preuzetu isplatu dokupljenih mirovina osiguravaju u 

državnom proračunu te da postoji i obveza isplate dospjelih, a neisplaćenih svota dokupljenih 

mirovina, ovom odlukom se sredstva na računu državnog proračuna brojčane oznake „7234- 

Povrati mirovina“ koja se nakon 17. siječnja 2018. godine ostvaruju uplatama nositelja 

mirovinskog osiguranja u državama nastalim na području bivše Jugoslavije prema odštetnom 

zahtjevu Zavoda postavljenom u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih 

ugovora o socijalnom osiguranju s tim državama, namjenjuju i za isplatu dospjelih, a 

neisplaćenih svota dokupljenih mirovina korisnicima dokupljenih mirovina i njihovim 

nasljednicima. 

Dospjele, a neisplaćene svote dokupljenih mirovina koje korisnicima dokupljenih 

mirovina i nasljednicima umrlih korisnika dokupljenih mirovina nisu isplaćene za razdoblje od  

1. lipnja 2014. do 1. ožujka 2018. godine, kada je prema Zakonu uspostavljena isplata 

dokupljenih mirovina, Zavod  će isplatiti u skladu s odredbama Zakona.   

 


