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Održani razgovorni dani s
predstavnicima mirovinskog
i invalidskog osiguranja
Bosne i Hercegovine

Važno je znati

U Područnom uredu Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje u Slavonskom
Brodu dana 23. i 24. veljače 2016. održani
su razgovorni dani s predstavnicima
bosanskohercegovačkog
nositelja
mirovinskog i invalidskog osiguranja i to
s predstavnicima Federalnog zavoda MIO/
PIO i predstavnicima Fonda PIO Republike
Srpske.
Na održanim razgovorima, uz pruženu
pravnu pomoć i informacije osiguranicima
i korisnicima prava, razmijenjene su
požurnice između tri nositelja mirovinskog
osiguranja te raspravljeni pojedinačni
predmeti.
Posebnim problemom pokazalo se
zdravstveno osiguranje korisnika mirovine
iz Bosne i Hercegovine koji nisu korisnici
mirovine iz hrvatskog osiguranja, a
imaju prijavljeno prebivalište u Republici
Hrvatskoj.
Obzirom da se radi o pitanjima zdravstvenog
osiguranja u kojima je sporna nadležnost
između Republike Srpske i Federacije,
predstavnici
bosanskohercegovačkog
nositelja mirovinskog i invalidskog
osiguranja navedeni će problem iznijeti
nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini.
Nakon održanih razgovornih dana, svi
korisnici kojima je pružena prava pomoć
izrazili su zadovoljstvo zbog pruženih
informacija.

Novi član Upravnog vijeća HZMO-a

Vlada RH je na sjednici održanoj
4. ožujka 2016. umjesto Mirjane
Rađenović imenovala Marinka Papugu
za člana Upravnog vijeća HZMO-a
kojeg
se
imenuje
na
prijedlog
ministra
nadležnog
za
mirovinski
sustav.

Ove će se godine razgovorni dani
osiguranika
s
predstavnicima
austrijskog mirovinskog osiguranja
održati 20. travnja u Zagrebu i
21. travnja u Čakovcu.
Slijede
razgovori
osiguranika
s
predstavnicima srbijanskog mirovinskog
osiguranja 10. svibnja u Zagrebu i
11. svibnja u Rijeci te s predstavnicima
slovenskog mirovinskog osiguranja
24. svibnja u Čakovcu i 25. svibnja u
Zagrebu.
•••
Minimalna plaća za razdoblje od
1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. iznosi
3.120,00 kn bruto.
Prosječna mjesečna isplaćena neto
plaća po zaposlenome u pravnim osobama
RH za razdoblje siječanj – kolovoz
2015. iznosila je 5.693 kn i ujedno čini
osnovicu za potrebe provođenja ovrhe
u 2016. godini.
•••
Dodatak na mirovinu je poseban dodatak
koji se određuje i isplaćuje korisnicima
mirovina koji pravo na mirovinu ostvaruju
od 1. siječnja 1999. i kojima je mirovina
određena primjenom Zakona o mirovinskom
osiguranju.
Ovaj dodatak određuje i isplaćuje Zavod
po službenoj dužnosti u rasponu od
4% do 27% od iznosa mirovine, zavisno
od godine u kojoj je ostvareno pravo na
mirovinu.
Na mirovine ostvarene u 2010. i idućim
godinama dodatak se određuje u visini
od 27%. Od 1. siječnja 2012. dodatak je
postao sastavnim dijelom mirovine.
•••
Pravo na novo određivanje starosne
mirovine ima korisnik starosne mirovine
koji navrši najmanje jednu godinu staža
osiguranja nakon priznanja prava na
starosnu mirovinu.

Nova mirovina određuje se na temelju
ukupno navršenog mirovinskog staža i
ostvarenih vrijednosnih bodova prije i
poslije ostvarivanja prava na starosnu
mirovinu.
•••
Osiguranici s navršenih 60 godina života i
41 godinom staža osiguranja ostvaruju
pravo na starosnu mirovinu za
dugogodišnjeg osiguranika bez tzv.
penalizacije.
Pravo
na
starosnu
mirovinu
za
dugogodišnjeg osiguranika ne može
ostvariti osiguranik koji ispunjava uvjete za
redovitu starosnu mirovinu, odnosno:
• muškarac koji ima navršenih 65 godina
života i
• žena koja ima navršenu 61 godinu i
šest mjeseci u 2016. godini, 61 godinu
i devet mjeseci u 2017. godini, itd. (jer
ispunjava uvjete za starosnu mirovinu
prema prijelaznim odredbama za žene).
•••
Osiguranik
zaposlen
s
nepunim
radnim vremenom prema Zakonu o
radu (primjerice zaposlen na četiri sata)
ima pravo na starosnu, invalidsku i
prijevremenu starosnu mirovinu, a
za ispunjenje uvjeta staža razdoblje
provedeno u zaposlenju s nepunim
radnim vremenom smatra se razdobljem
provedenim u zaposlenju s punim radnim
vremenom. Ovo pravo ne ostvaruju korisnici
starosne mirovine za dugogodišnjeg
osiguranika,
prijevremene
starosne
mirovine zbog stečaja i privremene
invalidske mirovine.
Svim umirovljenicima i njihovim obiteljima
želimo sretne i radosne
uskrsne blagdane!
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KORISNICI MIROVINA - u veljači 2016.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

503 463

2.467,93 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

10 329

3.390,81 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

87 128

2.152,09 kn

171 821

2.327,62 kn

93

2.595,85 kn

Invalidska mirovina

134 164

1.840,90 kn

Obiteljska mirovina

229 605

1.876,90 kn

1 136 603

2.237,50 kn

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

13 786

3.475,16 kn

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

72 228

5.085,74 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 veljači 2016. -

6 857

2.800,81 kn

1 229 474

2.421,84 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za prosinac 2015.
(5.772 kn)

Prosječna mirovina za siječanj 2016.

2.482,46 kn

43,01%

Prosječna ukupna starosna mirovina za siječanj 2016.

2.731,84 kn

47,33%

Prosječna starosna mirovina za siječanj 2016. s m. stažem od 40+ godina

4.117,09 kn

71,33%

Korisnici mirovina - muškarci (45,67%)

561 456

Korisnici mirovina - žene (54,33%)

668 018

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,15

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

14,27%

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

19,50%

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 siječanj 2016. (isplata u veljači 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju, NN br. 112/2013) obustavljena je isplata mirovine za 1 867 korisnika (31 korisnika mirovine s prebivalištem u RH i
1 836 u inozemstvu).
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