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1. 
Osnovanost zahtjeva Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za naknadu 

štete na ime razmjernog dijela isplaćene invalidske mirovine njegovu osiguraniku ili 
obiteljske mirovine isplaćene članovima osiguranikove obitelji prema društvu za 
osiguranje, ocjenjivat će se primjenom odredaba Zakona o mirovinskom osiguranju. 

 
 

2. 
HZMO ima pravo na naknadu stvarne štete od društava za osiguranje na osnovi 

isplaćene invalidske mirovine samo ako je iznos invalidske mirovine veći od iznosa 
starosne mirovine koji bi isplaćivao svom osiguraniku da nije bilo štetnog događaja i to 
za iznos razlike između invalidske i starosne mirovine. 
 
 

3. 
Kad je u prometnoj nezgodi sudjelovalo više motornih vozila za štetu nastalu 

vlasnicima vozila primjenjuju se pravila o odgovornosti na osnovi krivnje, a teret 
dokazivanja krivnje tuženika za štetni događaj je na tužitelju. Ovo pravilo primjenjuje 
se i u regresnim parnicama tužitelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje protiv 
društava za osiguranje za naknadu štete po osnovi troškova za zdravstvene i druge 
usluge te iznose novčanih naknada i drugih davanja koje plaća Zavod.   
 
 

4. 
Kad odgovorne osobe dužnika pravne osobe nisu u propisanom roku podnijele u 

ime dužnika prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka, nego je prijedlog podnijela 
neka od osoba koja nije dužna platiti predujam za namirenje troškova stečajnoga 
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postupka, odgovorne osobe obveznici su plaćanja i predujma od 1.000,00 kn u Fond za 
namirenje troškova stečajnoga postupka i predujma najviše do 20.000,00 kn za 
namirenje troškova stečajnog postupka čije se otvaranje predlaže. 
 
 

5. 
Sud je ovlašten ocjenjivati osnovanost razloga osobnog zahtjeva za razrješenje 

stečajnog upravitelja. 
 
 

6. 
Kada je stečajni postupak obustavljen jer je dužnik do završetka prethodnoga 

postupka postao sposoban za plaćanje, sud može dužniku naložiti plaćanje troškova 
provedenoga postupka, koji se sastoje od nagrade i naknade troškova privremenog 
stečajnog upravitelja, izravno privremenom stečajnom upravitelju. 
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