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HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
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Zagreb, svibanj 2015., godina VIII., br. 5

Elektroničke usluge Zavoda
u sustavu e-Građani
Elektroničke usluge HZMO-a dio su
elektroničkih javnih usluga u okviru projekta
e-Građani preko kojeg se omogućava
pristup svim elektroničkim javnim uslugama
na jednom mjestu, na internetskoj adresi
sustava www.gov.hr.
Zavod poziva sve građane da u
poslovnicama Financijske agencije (FINA)
zatraže jedinstveni elektronički identitet.
Usluge dostupne na Korisničkim stranicama
Zavoda www.mirovinsko.hr ili usluge
e-Građani su:
• izdavanje elektroničkog zapisa o
radnopravnom statusu
• provjera
vjerodostojnosti
izdanog
elektroničkog zapisa
• pretkompletiranje
podataka
(putem
tiskanice Obavijest o namjeri podnošenja
zahtjeva za priznanje prava na starosnu
ili prijevremenu starosnu mirovinu, 12
mjeseci prije podnošenja zahtjeva za
mirovinu)
• besplatni informativni izračun mirovine
• uvid u podatke o prijavama na osiguranje
i odjavama s osiguranja
• uvid u podatke o stažu, plaći i osnovici
koje je za pojedine godine prijavio
poslodavac
• uvid u podatke o drugom dohotku na
koji se plaća doprinos za mirovinsko
osiguranje
• provjera OIB-a za umirovljenike HZMO-a
• Kalkulator doplatka za djecu
• dostava obavijesti u Osobni korisnički
pretinac.
Korisnicima mirovinskog primanja kojima
HZMO provodi ustegu iz mirovinskog
primanja, a dodijeljeno im je korisničko
ime i lozinka za e-Građane, omogućen je
uvid u podatke o obračunatim ustegama
iz mirovinskog primanja putem Osobnog
korisničkog pretinca. Podaci sadrže ustege
iz Obavijesti o mirovinskim primanjima za

određeni mjesec razrađene prema vrsti
i ukupnoj svoti ustege, mjesečnoj svoti
ustega u kunama, nazivu pravne osobe ili
imenu i prezimenu ovrhovoditelja/vjerovnika
i broju računa te broju dokumenta.

Podsjećamo – važno je znati
• Zavod stalno podsjeća korisnike da
staž ostvaren u inozemstvu mora
potvrditi inozemni nositelj u državama s
kojima je sklopljen ugovor o socijalnom
osiguranju ili se primjenjuju uredbe EU-a
o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
radi ispunjenja uvjeta staža potrebnog za
stjecanje prava na mirovinu iz hrvatskog
osiguranja i poziva ih da podnesu Zahtjev
za utvrđivanje razdoblja osiguranja
navršenih u inozemstvu.
• Razgovorni dani s predstavnicima
mirovinskog osiguranja R Srbije održat
će se 12. svibnja u Sisku i 13. svibnja u
Zagrebu, a s predstavnicima mirovinskog
osiguranja R Slovenije 27. svibnja u
Zagrebu i 28. svibnja u Varaždinu.
Prigodom održavanja razgovornih dana
korisnici mogu i podnijeti Zahtjev za
utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih
u inozemstvu, a tiskanica je dostupna
na internetskoj stranici Zavoda ili na
šalterima u područnim službama/uredima
i ispostavama Zavoda.
• Prema odredbama Zakona o mirovinskom
osiguranju Zavod je po službenoj dužnosti
proveo postupak razdvajanja mirovina na
dio mirovine koji je ostvaren na temelju
posebnih propisa i na dio mirovine
ostvaren na osnovi staža osiguranja koji je
ostvaren prema općem propisu. Ukupna
svota mirovine nakon razdvajanja
ostaje nepromijenjena te će se nastaviti
isplaćivati kao jedinstvena svota.
Također je obavljeno i prevođenje
invalidskih mirovina na starosne mirovine.
Starosna mirovina određena je u istoj
svoti kao i invalidska mirovina koja se
korisnicima isplaćivala do sada, što
znači da će se nastaviti isplaćivati u

istoj svoti, kao i sva ostala mirovinska
primanja koja su ostvarivali uz mirovinu
(zaštitni dodatak, naknada za tjelesno
oštećenje i doplatak za pomoć i njegu).
Važno je istaknuti da postojeća rješenja
o utvrđenom tjelesnom oštećenju
(invaliditetu) ostaju nepromijenjena.
• Ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje u Zaboku na novoj je adresi,
Ulica Matije Gupca 112, 49210 Zabok.
Brojevi telefona Ispostave nepromijenjeni
su - tel: 049/221-161, faks: 049/221-161.
U Narodnim novinama broj 38 od 3.
travnja 2015. objavljene su odluke
Upravnog vijeća Zavoda, i to:
• Odluka o aktualnoj vrijednosti
mirovine od 1. siječnja 2015.
prema kojoj visina aktualne
vrijednosti
mirovine
ostaje
60,92 kn
• Odluka o najnižoj mirovini za
jednu godinu mirovinskog staža
od 1. siječnja 2015., kojom
najniža mirovina za jednu godinu
mirovinskog staža od 1. siječnja
2015. ostaje 59,05 kn
• Odluka o osnovici za određivanje
naknade zbog tjelesnog oštećenja
i
o
usklađivanju
novčanih
naknada zbog tjelesnog oštećenja
od 1. siječnja 2015., kojom
osnovica za određivanje naknade
zbog
tjelesnog
oštećenja,
nastalog zbog ozljede na radu ili
profesionalne
bolesti,
od
1. siječnja ostaje 1.213,03 kn.
Također je objavljena i Odluka o visini
najniže mirovine hrvatskom branitelju iz
Domovinskog rata za godinu 2015. koja od
1. siječnja iznosi 2.489,85 kn mjesečno,
Odluka o osnovicama za utvrđivanje
vrijednosnog boda prema osobnom činu,
ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata za godinu
2014. te Odluka o faktoru osnovne mirovine
od 1. siječnja 2015. koji iznosi 0,75.
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KORISNICI MIROVINA - u travnju 2015.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina
Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

504 807

2.469,24 kn

6 325

3.435,22 kn

86 558

2.149,46 kn

163 443

2.328,26 kn

35

2.757,70 kn

Invalidska mirovina **

140 696

1.846,81 kn

Obiteljska mirovina

231 011

1.881,85 kn

UKUPNO - ZOMO

1 132 875

2.232,79 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO *
Prijevremena starosna mirovina
Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca - čl. 36. ZOMO

Prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba - DVO, PS, OSO
Starosna
Invalidska
Obiteljska
Ukupno

3 603
8 844
797
13 244

4.156,45 kn
3.215,72 kn
3.546,14 kn
3.491,53 kn

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - ZOPHBDR
Najniža mirovina - čl. 31. st. 3. ZOPHBDR
Invalidska
Obiteljska
Ukupno

562
57 864
13 832
72 258

2.459,47 kn
4.851,26 kn
6.313,47 kn
5.112,56 kn

Prema Ugovoru između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane
i članova njihovih obitelji - HVO
Invalidska
Obiteljska
Ukupno
SVEUKUPNO

6 272
606
6 878

2.779,82 kn
3.045,55 kn
2.803,23 kn

1 225 255

2.419,43 kn

Prosječna mirovina umanjena je za porez, prirez i dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje.
* Primjena čl. 58. ZOMO-a (NN 157/2013).
** Smanjen broj korisnika invalidske mirovine zbog primjene čl. 58 ZOMO-a (NN 157/2013).

NAJVIŠA I NAJNIŽA MIROVINA
u travnju 2015.

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA MIROVINA
umanjena za porez i prirez

Najviša mirovina

1 627

6.096,01 kn

Najniža mirovina

207 586

1.416,13 kn

Korisnici mirovina - muškarci (45,68%)

559 694

Korisnici mirovina - žene (54,32%)

665 561

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,14

Udio ukupnog broja korisnika mirovina s mirovinskim stažem od 40 godina i više u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

13,65%

Udio broja korisnika starosnih mirovina s mirovinskim stažem od 40 godina i više u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

19,16%

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

30 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

70 godina

Potrebna sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

3.052.000.000 kn

Od obrade mirovina za ožujak 2015. (isplata u travnju 2015.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju,
NN br. 112/2013) obustavljena je isplata mirovine za 2 489 korisnika (59 korisnika mirovine s prebivalištem u RH i 2 430 u inozemstvu).
NAKLADNIK: HZMO - Središnja služba
UREĐUJE: Odjel za odnose s javnošću
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb

www.mirovinsko.hr
e-mail: urednistvo@mirovinsko.hr
fax: 01/4595-168

Za nakladnika:
Srećko Vuković

INFO TELEFONI: +385 1 45 95 011 (radnim danom od 8 do 16 sati) i

Uređuje i grafički priprema:
Odjel za odnose s javnošću

+385 1 45 95 022 (radnim danom od 8 do 16 sati)

