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HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

info.HZMO

PRILOG GLASILU SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE
Zagreb, listopad 2015., godina VIII., br. 9
Dopuna Zakona o
Umirovljeničkom fondu

Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom
fondu, koji je Hrvatski sabor donio
na sjednici održanoj 18. rujna 2015.,
objavljen je u Narodnim novinama
broj 102, od 25. rujna 2015.
Ovaj Zakon stupio je na snagu prvog dana
od dana objave u Narodnim novinama,
odnosno 26. rujna 2015.

na propisan način dostavljen obrazac
posebne izjave, a koji se nisu očitovali
u određenom roku pa im se udjeli nisu
mogli isplatiti.
Nakon dopune Zakona (budući da rok za
isplatu udjela članovima Fonda istječe
18. prosinca 2015.) preostala će se
sredstva koristiti za isplatu jednokratnog
novčanog primanja korisnicima mirovine u
sustavu obveznog mirovinskog osiguranja
generacijske solidarnosti.

Zakon
o
Umirovljeničkom
fondu
(u daljnjem tekstu: Zakon) donesen
je i primjenjuje se radi izvršenja
obveza
proizašlih
iz
Zakona
o
provođenju Odluke Ustavnog suda
Republike Hrvatske od 12. svibnja
1998. kojim je uređeno obeštećivanje
korisnika mirovine.
Na temelju Zakona osnovan je poseban
Umirovljenički fond iz kojega su se
korisnicima
mirovina
ili
njihovim
nasljednicima iz prvoga nasljednog
reda svake godine isplaćivale svote
pojedinačnih obeštećenja, na temelju dva
modela:
• Model A, prema kojemu se isplata
polovine svote obeštećenja obavljala u
roku od dvije godine i
• Model B, prema kojemu se obeštećenje
obavljalo u roku od šest godina, s
počekom od dvije godine.

Naime, Vlada RH donijet će odluku, u roku
od 30 dana od dana stupanja na snagu
ovoga Zakona, kojom će utvrditi krug
korisnika, iznos i način isplate, a isplatu
jednokratnog novčanog primanja obavit
će po službenoj dužnosti Hrvatski zavod
za mirovinsko osiguranje.

HPB Invest d.o.o., Društvo za upravljanje
Umirovljeničkim fondom je 19. prosinca
2013. isplatio posljednju, šestu ratu
obeštećenja umirovljenicima te je
Republika Hrvatska, kao osnivač Fonda,
izvršila svoju posljednju obvezu isplate
obeštećenja svim članovima Fonda.
Društvo za upravljanje Fondom dužno je
u svom registru voditi Republiku Hrvatsku
kao člana Fonda kojem pripadaju udjeli
preminulih članova Fonda koji nemaju
nasljednike prvoga nasljednog reda
(ili nasljednici nemaju zakonsko pravo
stjecanja i raspolaganja udjelima),
kao i udjeli članova Fonda kojima je

• Roditelj kojeg je osiguranik ili korisnik
prava uzdržavao do svoje smrti (prema
zakonom utvrđenim uvjetima) ima pravo
na obiteljsku mirovinu ako je do smrti
osiguranika ili korisnika prava navršio
60 godina života.
Ako je roditelj mlađi od 60 godina, ali
je do smrti osiguranika ili korisnika
prava kod njega nastao potpuni
gubitak radne sposobnosti, ima
pravo na obiteljsku mirovinu sve dok
takva nesposobnost traje, a ako za
vrijeme trajanja ovog prava navrši
60 godina života, trajno zadržava
pravo na mirovinu.

Podsjećamo – važno je znati

• Mirovine i mirovinska primanja utvrđuju
se u mjesečnoj svoti i isplaćuju se
unatrag za svaki mjesec.
U slučaju smrti korisnika mirovine,
nasljednicima se isplaćuju dospjela,
a neisplaćena mirovinska primanja,
i to cijela mirovina za mjesec u
kojem je korisnik mirovine umro,
pod uvjetom da nasljednici dostave
mjerodavnoj područnoj službi/uredu
Zavoda koji je isplaćivao mirovinu
pravomoćno rješenje o nasljeđivanju.

• Djeci koja imaju pravo na obiteljsku
mirovinu nakon smrti oba roditelja
određuje se i isplaćuje obiteljska
mirovina po svakome od roditelja.
• Od 1. rujna 2015. korisnicima koji su
ostvarili pravo na doplatak za djecu s
težim oštećenjem zdravlja, to pravo
pripada i nakon navršene 27. godine
života, sve dok postoji teže oštećenje
zdravlja.
• Nezaposleni roditelji koji nisu osigurani
po drugoj osnovi, a obavljaju roditeljsku
dužnost u prvoj godini života djeteta,
imaju pravo na uplatu mirovinskog
staža iz državnog proračuna tijekom te
godine. Pravo na obvezno mirovinsko
osiguranje u prvoj godini života djeteta
ima većina nezaposlenih roditelja koji
nisu osigurani kao radnici, obrtnici,
poljoprivrednici, samostalna djelatnost
ili možda koriste produženo osiguranje,
i to pod uvjetom da je dijete hrvatski
državljanin te da zajedno s djetetom
imaju
prebivalište
u
Hrvatskoj.
Prijavu na mirovinsko osiguranje
po toj osnovi roditelji moraju sami
predati u područnoj službi/uredu
Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje.
• Od svibnja 2015. ukinuto je blagajničko
poslovanje u Zavodu, a sva plaćanja
u korist Zavoda (uplate s osnove
regresa, ugovora o najmu stana,
ugovora o kupoprodaji stanova,
informativni izračun mirovine i sl.) mogu
se obavljati u najbližoj ustanovi za
platni promet.
Pri popunjavanju, npr. naloga za plaćanje
naknade HZMO-u za informativni
izračun mirovine, upisuje se sljedeće:
Naziv računa: Državni proračun RH;
IBAN br. rn: HR1210010051863000160;
Model: HR26;
Poziv na broj primatelja: 5908-558-OIB
(vlastiti osobni identifikacijski broj);
Svrha uplate: Informativni izračun
mirovine.

Pravo mjesto za vaše informacije – www.mirovinsko.hr
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KORISNICI MIROVINA - u rujnu 2015.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

502 188

2.471,97 kn

8 179

3.423,23 kn

87 088

2.153,71 kn

166 684

2.332,14 kn

61

2.686,79 kn

Invalidska mirovina

136 922

1.845,56 kn

Obiteljska mirovina

230 000

1.881,91 kn

1 131 122

2.237,95 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO
Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO
Prijevremena starosna mirovina
Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca - čl. 36. ZOMO

UKUPNO - ZOMO

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

13 376

3.478,45 kn

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - ZOPHBDR
Ukupno

72 290

5.102,84 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
Ukupno

SVEUKUPNO
PROSJEČNA MIROVINA (ZOMO) bez međun. ugovora
- isplata u rujnu 2015. -

6 849

2.804,63 kn

1 223 637

2.423,92 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za srpanj 2015.
(5.716,00 kn)

Prosječna mirovina za kolovoz 2015.

2.479,75 kn

43,38%

Prosječna ukupna starosna mirovina za kolovoz 2015.

2.731,74 kn

47,79%

Prosječna starosna mirovina za kolovoz 2015. s m. stažem od 40+ godina

4.096,34 kn

70,50%

Korisnici mirovina - muškarci (45,71%)

559 289

Korisnici mirovina - žene (54,29%)

664 348

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,21

Udio ukupnog broja korisnika mirovina s m.stažem od 40+ godina u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

13,99%

Udio broja korisnika starosnih mirovina s m. stažem od 40+ godina u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

19,39%

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

3.062.000.000 kn

Od obrade mirovina za kolovoz 2015. (isplata u rujnu 2015.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju, NN br. 112/2013) obustavljena je isplata mirovine za 2 104 korisnika (36 korisnika mirovine s prebivalištem u RH i
2 068 u inozemstvu).
NAKLADNIK: HZMO - Središnja služba
UREĐUJE: Odjel za odnose s javnošću
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
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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)

