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HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
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PRILOG GLASILU SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE
Zagreb, srpanj 2016., godina IX., br. 7

Ostvarivanje prava i rad stručne
službe Zavoda

Iz godišnjeg izvješća
HZMO-a za 2015.
Na 47. sjednici održanoj 14. lipnja
2016. Upravno vijeće Zavoda usvojilo je
Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje za
2015. i uputilo ga Hrvatskom saboru na
prihvaćanje. U ovom prilogu objavljujemo
dio podataka iz Izvješća.
Predmet Izvješća o radu i poslovanju
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2015. je obvezno mirovinsko osiguranje
na temelju međugeneracijske solidarnosti i
rad Zavoda.
U 2015. godini poslovi su se obavljali u
skladu s propisima, Financijskim planom i
prema Godišnjem planu Zavoda.

Tijekom 2015. Zavodu je podnesen ukupno
469 961 zahtjev za priznanje prava iz
mirovinskog osiguranja, od toga je 451
339 zahtjeva u prvom stupnju, a 18 622
zahtjeva koji se rješavaju u drugom stupnju.
Zajedno s neriješenim predmetima iz
prethodnog razdoblja, u Zavodu je u
2015. na rješavanju bilo ukupno 522
145 zahtjeva o pravima iz mirovinskog
osiguranja (tuzemno i inozemno osiguranje)
i doplatka za djecu, od kojih su riješena 451
263 zahtjeva ili 86,42%.
U Zavodu je nastavljen višegodišnji trend
smanjenja broja zaposlenih. Na kraju 2014.
u Zavodu su bila zaposlena 2 853 radnika, a
na kraju 2015. zaposlen je bio 2 681 radnik,
odnosno 172 ili 6,41% manje.

Financijsko poslovanje

Stanje sustava mirovinskog osiguranja
međugeneracijske solidarnosti

Ukupni prihodi Zavoda za 2015. ostvareni
su u iznosu od 38.687.040.609 kn, a ukupni
rashodi u iznosu od 38.683.352.235 kn.
Rashodi za mirovine i mirovinska
primanja iznosili su 36.682.068.522 kn,
čine 94,83% ukupnih rashoda i 100,37%
planiranih rashoda za mirovine i mirovinska
primanja. U odnosu na 2014. veći su za
0,87%.
Financijski rashodi za 2015. godinu iznosili
su 39.588.343 kn, od toga se 39.326.073 kn
odnosi na financijske rashode za isplatu
mirovina, a 262.270 kn su ostali financijski
rashodi Zavoda (bankarske usluge, usluge
platnog prometa i zatezne kamate).
Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene
i materijalni rashodi) za 2015. iznosili su
352.985.920 kn, što čini 96,43% planiranih
rashoda poslovanja, a u odnosu na 2014.
godinu manji su za 4,05%, tj. 14.892.794 kn.
Rashodi za zaposlene u 2015. iznosili su
267.561.116 kn i čine 97,40% planiranih
rashoda za zaposlene, tj. 0,69% ukupnih
rashoda Zavoda.

Na dan 31. prosinca 2015. u Zavodu je
bilo evidentirano 1 228 020 korisnika i
1 413 637 osiguranika, a omjer između te
dvije skupine iznosi 1 : 1,15 (u 2013. godini
omjer je bio 1 : 1,18, a u 2014. 1 : 1,14).
Prosječni mirovinski staž korisnika
starosne mirovine iznosi 32 godine,
korisnika prijevremene starosne mirovine
36 godina, korisnika invalidske mirovine
22 godine, a korisnika obiteljske mirovine
27 godina.
Prosjek mirovinskog staža svih korisnika
mirovine ostvarenih prema ZOMO-u iznosi
30 godina, a u posljednjih deset godina
prosjek se povećao za jednu godinu.
Iako se postupno povećava prosječna dob za
odlazak u starosnu i prijevremenu starosnu
mirovinu, zbog postupnog povećanja
prosječnog trajanja života i u 2015. godini
nastavljen je višegodišnji trend povećanja
prosječnog trajanja korištenja mirovine.
Prosječno korištenje starosne mirovine
iznosi 20 godina i 5 mjeseci, invalidske
mirovine 18 godina i 8 mjeseci, a

obiteljske mirovine 17 godina i 10 mjeseci.
U ukupnom broju korisnika mirovina
prema ZOMO-u najveći broj korisnika
je u dobnoj skupini od 65 do 69 godina
(251 571 odnosno 22,16%), a udio korisnika
mirovina u mlađim dobnim skupinama blago
se smanjuje.
Od ukupno 1 228 020 korisnika mirovina,
u koje su uključeni i korisnici mirovina
Hrvatske vojske, hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i Hrvatskog vijeća obrane,
evidentirano je 775 692 (63,17%) korisnika
starosne mirovine.
Invalidsku mirovinu ostvario je 207 271
korisnik (16,88%), a obiteljsku mirovinu
245 057 korisnika (19,95%).
Prosječna mirovina ostvarena prema
ZOMO-u za prosinac 2015., umanjena za
porez i prirez, iznosila je 2.237,89 kn, a udio
te mirovine u prosječnoj netoplaći u RH za
prosinac 2015. iznosio je 38,77%.
Prosječna mirovina, bez mirovina
ostvarenih
prema
međunarodnim
ugovorima o socijalnom osiguranju, iznosila
je 2.481,58 kn ili 42,99% prosječne neto
plaće za prosinac 2015.
Prosječna starosna mirovina za prosinac
2015. iznosila je 2.469,06 kn ili 42,78%
prosječne netoplaće za prosinac 2015., a
prosječna starosna mirovina bez mirovina
ostvarenih
prema
međunarodnim
ugovorima o socijalnom osiguranju iznosila
je 2.800,76 kn ili 48,52% prosječne neto
plaće za prosinac 2015.

Doplatak za djecu
Osim mirovinskog osiguranja na temelju
međugeneracijske solidarnosti, Zavod
provodi i postupke ostvarivanja prava na
doplatak za djecu:
• u 2015. doplatak za djecu koristilo
je prosječno 188 236 korisnika, za
prosječno 352 785 djece;
• doplatak za djecu iznosio je prosječno
374,59 kn po djetetu, a za njegovo
financiranje u 2015. utrošeno je ukupno
1,588 mlrd. kn.
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KORISNICI MIROVINA - u lipnju 2016.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

502 894

2.474,24 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

12 238

3.391,08 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

86 604

2.158,84 kn

174 655

2.338,24 kn

106

2.615,52 kn

Invalidska mirovina

132 732

1.844,17 kn

Obiteljska mirovina

229 588

1.879,51 kn

1 138 817

2,245.93 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

13 933

3.478,10 kn

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

72 150

5.081,71 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 lipnju 2016. -

6 826

2.796,39 kn

1 231 726

2.429,03 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za travanj 2016.
(5.633 kn)

Prosječna mirovina za svibanj 2016.

2.495,49 kn

44,30%

Prosječna ukupna starosna mirovina za svibanj 2016.

2.746,52 kn

48,76%

Prosječna starosna mirovina za svibanj 2016. s 40 i više godina m. staža

4.141,40 kn

73,52%

Korisnici mirovina - muškarci (45,74%)

563 441

Korisnici mirovina - žene (54,26%)

668 285

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,20

Udio ukupnog broja korisnika mirovina s 40 i više godina m. staža u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

14,53%

Udio broja korisnika starosnih mirovina s 40 i više godina m. staža u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

19,56%

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

3.076.000.000 kn

Od obrade mirovina za svibanj 2016. (isplata u lipnju 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju, NN br. 112/13) obustavljena je isplata mirovine za 1 701 korisnika (31 korisnik mirovine s prebivalištem u RH i
1 670 u inozemstvu).
Uređuje i grafički priprema:
Odjel za odnose s javnošću HZMO
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
INFO TELEFONI: +385 1 45 95 011 (radnim danom od 8 do 16 sati) i

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

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

