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Inicijativa za hitnu izmjenu i poboljšanje provedbe 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata članovima njihovih obitelji  

 

Mi hrvatski branitelji zabrinuti za saznanja o mirovinama hrvatskih branitelja, upućujemo Vam 

Inicijativu za hitnu izmjenu i poboljšanje Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji.  

Kolika će biti starosna mirovina hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata po Zakonu o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (u daljnjem tekst 

ZHBDR) nitko u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne želi unaprijed izračunati, niti 

želi dati formulu za izračun starosne mirovine za hrvatskog branitelja, niti je informativni izračun 

starosne mirovine za hrvatske branitelje koji idu u mirovinu po ZHBDR predviđen u 

informatičkom sustavu HZMO kao što je to predviđeno za ostale korisnike mirovina u Hrvatskoj, 

niti je u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu HZMO) propisan kao 

obvezan izračun za hrvatske branitelje, kao što je to predviđeno i propisano za ostale korisnike 

mirovine u Hrvatskoj.  

Dakle, hrvatski branitelj nema nikakve šanse da sazna kolika će mu biti starosna mirovina po 

ZHBDR prije nego raskine radni odnos i dobije rješenje o raskidu radnog odnosa, tj. nije moguće 

saznati kolika će biti mirovina  prije dobivanja  Rješenja o iznosu mirovine, a pitanje je na što se 

može žaliti ako nije u mogućnosti saznati niti dobiti formulu za izračun mirovine, jer prema 

izjavi službenika HZMO službenici u HZMO nisu za to ovlašteni i to je po njihovoj izjavi 

službena tajna. Tek kada dobije rješenje o iznosu  mirovine hrvatski branitelj će vidjeti  da mu je 

starosna mirovina obračunata po ZHBDR manja nego starosna mirovina po Zakonu o 

mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu ZOMO). Pa, ljudi je li to moguće? 

Prije umirovljenja može se zatražiti informativni izračun mirovine, besplatno online ili predajom 

zahtjeva područnom uredu ili preko poštanskih ureda, ali sa poštanskim uredima ćete imati 

problema jer ih većina nije u mogućnosti preuzeti zahtjev jer nisu obučeni za taj posao. Na web 

stranici HZMO koja se odnosi na informativni izračun mirovina nema informacije da je zahtjev 

za izračun moguće dostaviti u svim poštanskim uredima u Hrvatskoj.  
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Oni koji zatraže informativni izračun mirovina i plate 70,00 kuna dobiju izračun samo po 

ZOMO, a za policijske službenike, vojnike i obavještajce dobije se izračun po zahtjevu 

naknadno, a za hrvatske branitelje Domovinskog rata nećete dobiti informativni izračun nikako 

jer to nisu informatički predvidjeli, a vjerojatno nisu predvidjeli jer bi nakon raskida radnog 

odnosa, a prije odlaska u mirovinu vidjeli da im je mirovina manja skoro 27 % od korisnika koji 

su tražili izračun po ZOMO, a na posao se ne bi mogli vratiti jer su raskinuli radni odnos. 

Stoga predlažemo izmjene u poboljšanju u svezi članka 27. i dr. ZHBDR kako hrvatski branitelj 

ne bi imao manju mirovinu prema ZHBDR u odnosu na korištenje mirovine sa istim uvjetima 

prema ZOMO. 

Zahtjevamo da HZMO na  pisani zahtjev ( pismeno ili e-mail ) svakog hrvatskog branitelja  

obvezno pisano odgovori, a među inim i dostavi pisanu informaciju kolika će mu biti mirovina, 

tj. informativni izračun mirovinu u roku od 30 dana ili će biti novčano kažnjen najmanje 10 % 

mjesečno od plaće. Vjerujemo kako bi ove izmjene pridonijele poboljšanju rada državnih i javnih 

službenika u HZMO i Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, kao i kvaliteti života hrvatskim 

braniteljima. 

Mi hrvatski branitelji zahtijevamo isti dodatak od 0,34 % mjesečno tj. na svaki mjesec rada 

nakon navršene starosne dobi propisane za stjecanje prava na starosnu mirovinu, računajući i 

navršenu starosnu dob sniženu zbog sudjelovanja u borbenom sektoru, kao što to pravo imaju svi 

ostali korisnici mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.  

Također, mi hrvatski branitelji zahtjevamo za nas umirovljene i za sve ostale umirovljene 

državljane Republike Hrvatske da mogu raditi puno radno vrijeme i  primati ostvarenu mirovinu, 

kao što to mogu umirovljenici u najrazvijenijim državama EU koje su nama uzor (Francuska, 

Njemačka, Austrija, Nizozemska i sl.). Predlažem da ministar Pavić hitno napravi izmjenu u 

ZOMO i ZHBDR i da propiše odredbu kojom se svim umirovljenicima dopušta rad koliko se 

dopušta radnicima u Hrvatskoj koji nemaju ostvarenu mirovinu i primanje mirovine bez obustave 

mirovine  kao što to dopuštaju napredne europske zemlje koje mi Hrvati volimo uzimati kao uzor 

sređenog i uređenog društva. 

Molim Vas da svojim autoritetom podržite ovu inicijativu i da date prijedlog za poboljšanje 

ZHBDR. 


