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HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

PRILOG GLASILU SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE - SUH
Zagreb, travanj 2012., godina V. br. 4.

ODRŽANA 46. SJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA HZMO-a
Dana 20. ožujka 2012. održana je 46.
sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje na
kojoj je Upravno vijeće donijelo odluke o
usklađivanju mirovina od 1. siječnja 2012.
Upravno vijeće Zavoda je na temelju
objavljenih službenih podataka Državnog
zavoda za statistiku o nominalnom indeksu
bruto plaća i indeksu potrošačkih cijena –
za razdoblje VII.-XII. 2011. u odnosu na
razdoblje I.-VI. 2011. donijelo Odluku o
aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja
2012. Nova aktualna vrijednost mirovine
za jedan osobni bod, radi određivanja
mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih
prava iz mirovinskog osiguranja od 1.
siječnja 2012. iznosi 58,87 kn.
Napominjemo da će mirovine uvećane
prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine
biti isplaćene u travnju (mirovina za
ožujak), zajedno sa zaostacima za siječanj
i veljaču.
Na sjednici su donesene i: Odluka o najnižoj
mirovini za jednu godinu mirovinskog
staža od 1. siječnja 2012., kojom najniža
mirovina za jednu godinu mirovinskog
staža od 1. siječnja 2012. iznosi 57,07
kn, Odluka o osnovici za određivanje
naknade zbog tjelesnog oštećenja i o
usklađivanju novčanih naknada zbog
tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2012. ,
kojom osnovica za određivanje naknade
zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog
ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od
1. siječnja iznosi 1.172,12 kn.
Također, donesena je i Odluka o visini
najniže mirovine hrvatskom branitelju
Domovinskog rata za godinu 2012. koja
od 1. siječnja iznosi 2.448,45 mjesečno,
kao i Odluka o osnovicama za utvrđivanje
vrijednosnog boda prema osobnom činu,
ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata za godinu
2011. Upravno vijeće je na istoj sjednici
usvojilo i Financijski plan Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu.

RAZGOVORNI DANI U
TRAVNJU I SVIBNJU
Hrvatski
zavod
za
mirovinsko
osiguranje u suradnji s nositeljima
mirovinskog i invalidskog osiguranja
u Austriji, Sloveniji i Srbiji u travnju
i svibnju organizira
razgovore radi
rješavanja
pojedinačnih
problema
vezanih uz provedbu međudržavnih
ugovora
o
socijalnom
osiguranju.
Republika Austrija
Razgovorni
dani
s
predstavnicima
Austrijskog
mirovinskog
osiguranja
održavaju se od 1980. godine. Ove
godine razgovorni dani održat će se 18.
travnja u Zagrebu i 19. travnja u Čakovcu.
Republika Slovenija
Razgovorni dani sa slovenskim nositeljm
mirovinskog
osiguanja
održavaju
se od 2007. godine. Ove godine
razgovorni dani održat će se 21. svibnja
u Varaždinu i 22. svibnja u Zagrebu.
Republika Srbija
Razgovorni dani hrvatskog i srpskog
nositelja
mirovinskog
osiguranja
s
osiguranicima
prvi puta su organizirani
prošle godine. Ove godine se održavaju 15.
svibnja u Zagrebu i 17. svibnja u Osijeku.

POZIV ZA PRETHODNO
UTVRĐIVANJE STAŽA

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
poziva osobe koje su radile u inozemstvu, a
u sljedećih pet godina ispunjavaju uvjete za
ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog
osiguranja, da u područnim službama
Zavoda, prema mjestu prebivališta,
podnesu Zahtjev za utvrđivanje razdoblja
osiguranja navršenih u inozemstvu, kako
bi se omogućilo što brže ostvarivanje
prava na hrvatsku mirovinu. Staž
potvrđen od strane inozemnog nositelja
u državama s kojima je sklopljen ugovor
o socijalnom osiguranju, Zavod pribraja
stažu ostvarenom u Hrvatskoj kako bi se
zadovoljio uvjet staža potreban za stjecanje
prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja.

Također se pozivaju budući umirovljenici
da šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva
za mirovinu (koji se može podnijeti
najranije dva mjeseca prije prestanka
osiguranja) obavijeste Zavod o namjeri
odlaska u starosnu ili prijevremenu
starosnu mirovinu te pokretanjem
postupka
tzv.
pretkompletiranja
podataka brže ostvare svoje pravo kada
podnesu zahtjev za mirovinu. Obavijest
se dostavlja nadležnoj područnoj službi
HZMO-a. Preko Korisničkih stranica
na internetskoj stranici Zavoda www.
mirovinsko.hr
(nakon
pribavljanja
odgovarajućega korisničkog imena i
lozinke) također se, uz uvid u osobne
podatke, može poslati i zahtjev za
informativni izračun mirovine, te popuniti
i poslati Obavijest za pretkompletiranje
podataka.
MINISTAR MIRANDO MRSIĆ U
POSJETU PODRUČNOJ SLUŽBI
U SPLITU
”Želimo da se Zavod otvori građanima
i da im omogućimo da putem novih
tehnologija ubrzamo rješavanje o
pravima, bez potrebe fizičkih dolazaka
		
u prostore stručnih službi.”

POTPISAN SPORAZUM O SADRŽAJU
I NAČINU DOSTAVE PODATAKA O
ČINJENICI SMRTI
U Zagrebu je 13. ožujka 2012. potpisan
Sporazum o načinu dostave podataka
o činjenici smrti između Ministarstva
uprave i Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje. Sporazum su potpisali ministar
Uprave Arsen Bauk i v.d. ravnatelja Zavoda
Srećko Vuković. Sporazum je potpisan u
skladu sa Strategijom razvitka elektroničke
uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje
od 2009. do 2012., a radi unapređenja
dostave zakonom propisanih podataka o
smrti, ubrzavanja evidentiranja podataka,
uklanjanje mogućnosti pogreške pri upisu
podataka te uštede uredskog materijala,
troškova poštarine i vremena službenika.
Na
temelju
navedenog
sporazuma
Ministarstvo uprave će Zavodu dostavljati
podatke kojima raspolaže i o kojima
vodi službenu evidenciju, potrebnu za
ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
i doplatka za djecu: OIB, MBG (ili u slučaju
da nema identifikacijskih oznaka datum
rođenja) te ime, prezime i datum smrti.

INFO TELEFONI (radnim danom od 8 do 16 sati) : 0800 63 63 63 (besplatni broj telefona) i 01/48 91 666
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PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA U OŽUJKU 2012.
VRSTE MIROVINA

BROJ KORISNIKA

kn

PROSJEČNA MIROVINA U KUNAMA
UMANJENA ZA POREZ I PRIREZ*

I. KORISNICI MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU**
starosna

633545

2.355,45

invalidska

253482

1.916,99

obiteljska

239359

1.838,67

UKUPNO

1126384

2.146,56

II.HRVATSKA VOJSKA , prema: Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba
(DVO, PS i OSO)
starosna

2356

4.550,35

invalidska

8810

3.094,01

obiteljska

653

3.510,23

UKUPNO

11819

3.407,31

III. KORISNICI MIROVINA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA
I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Najniža mirovina (čl. 31. st. 3. ZOPHBDR)***

367

2.326,25

invalidska

58190

4.920,12

obiteljska

11938

6.976,03

UKUPNO

70495

5.254,78

IV. KORISNICI MIROVINA OSTVARENIH PREMA UGOVORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI NA PODRUČJU STRADALNIKA RATA U BOSNI I HERCEG. KOJI SU BILI PRIPADNICI HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI - HVO (“NN”,broj 2/06.)
invalidska

6400

2.693,83

obiteljska

439

3.399,02

UKUPNO

6839

2.739,10

SVEUKUPNO (I+II+III+IV)

1215539

2.342,78

NAPOMENA: * Prosječne mirovine (I. - IV.) umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak (“Narodne novine”,broj 177/2004.), osim
obiteljskih mirovina prema članku 9. stavku 1. točki 7. i članku 53. stavku 2. Od obrade mirovina za lipanj 2010.(isplata u srpnju 2010.) primijenjen je Zakon
o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine”, broj 80/2010.).
Od 1. srpnja 2010. primijenjen je Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju
(“Narodne novine”, broj 71/2010.). Na mirovine za siječanj 2012. (isplata u veljači) primjenjeni su: Zakon o dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene
prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN br.114/11.), Zakon o dopuni zakona o mirovinkom osiguranju (NN, br. 114/11.) i Zakon o dopuni Zakona o
mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 114/11.)
** Najniža mirovina priznata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj174/2004.),
koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005.
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1.000,01 - 1.500,00

139053
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40005
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38689

1.254,98

1.500,01 - 2.000,00

253199
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2.000,01 - 3.000,00
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633545
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253482
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239359

1.838,67

UKUPNO

NAKLADNIK:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - Središnja služba
A. Mihanovića 3, 10 000 ZAGREB
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dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
(“Narodne novine”, broj 79/2007.).

Za nakladnika: Srećko Vuković
Urednica priloga: Olgica Vlašić Cikojević

Uređuje Odjel za odnose s javnošću
tel: 01/4595-011 fax: 01/4595-168

INFO TELEFONI (radnim danom od 8 do 16 sati) : 0800 63 63 63 (besplatni broj telefona) i 01/48 91 666

