MIROVINSKI VODIČ
PRILOG
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
GODINA VIII., BROJ 6, LIPANJ 2011.
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USKLAĐIVANJE PROPISA SA
ZUP-om - IZMJENE I DOPUNE ZOMO-a I
IZMJENE I DOPUNE ZOPHBDR-a
Hrvatski sabor je na sjednici u svibnju 2011. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (ZOPHBDR) i Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO)
radi usklađivanja s temeljnim odredbama i svrhom Zakona o općem
upravnom postupku. Izmjene i dopune ZOPHBDR-a objavljene su
u «Narodnim novinama», broj 55/11., a izmjene i dopune Zakona
o mirovinskom osiguranju objavljene su u «Narodnim novinama»
broj 61/11.
Zakon o općem upravnom postupku (ZUP – «Narodne novine»,
broj 47/09.) stupio je na snagu 1. siječnja 2010. Vlada Republike
Hrvatske je na sjednici od 6. listopada 2010. donijela zaključak
kojim je odredila rok od šest mjeseci za usklađivanje svih propisa
u Republici Hrvatskoj sa ZUP-om.
Zbog toga je jedan dio odredbi ZOPHBDR-a i ZOMO-a trebalo
terminološki uskladiti s odredbama ZUP-a, kao i s načelima ZUPa. Uvjeti na temelju kojih su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i
članovi njihovih obitelji stekli prava, ostaju neizmijenjeni, a izmjene
i dopune ovoga zakona koje nisu u izravnoj vezi s usklađivanjem
sa ZUP-om odnose se na usklađivanje odredbi s drugim zakonima
i na poboljšanje praktične primjene ZOPHBDR-a i posljedično ne
povećavaju niti smanjuju postojeća prava.
Osnovna pitanja koja se ureduju u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju su sljedeća:
- usklađuju se odredbe o mjesnoj nadležnosti za ostvarivanje
prava sa ZUP-om,
- jasnije se uređuje pokretanje postupka za ostvarivanje prava na
temelju invalidnosti po službenoj dužnosti,
- u skladu s načelnim stajalištem Ustavnog suda Republike Hrvat-
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ske i odredbama međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
(kao i regulativom EU), oslobađaju se stranke u postupku koje se
nalaze u inozemstvu od obveze imenovanja opunomoćenika za
primanje pismena u Republici Hrvatskoj,
- dosadašnje odredbe o konačnosti rješenja u upravnom postupku
usklađuju se sa ZUP-om,
- određuje se rok za donošenje rješenja o pravu iz mirovinskog
osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (i regulative EU), a odredbe o poništavanju i ukidanju
pravomoćnog rješenja u obavljanju prava nadzora usklađuju se
sa ZUP-om.
Praksa primjene ZOMO, u odnosu na obvezu iz ZUP-a da upravni
postupak za ostvarivanje prava može trajati najviše dva mjeseca,
pokazala je neodrživost toga roka u slučajevima ostvarivanja prava
iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (u budućnosti i primjenom Uredbi EU). Naime,
u slučajevima, u kojima nije moguće donijeti rješenje o pravu na
temelju raspoloživih dokaza, već je potrebno pribaviti i određene
podatke od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja (najčešće
potvrđene podatke o mirovinskom stažu u drugoj državi), postupak
zastaje do meritornog odgovora inozemnog nositelja i traje znatno
dulje od zakonom predviđenog. Zbog toga će i Zavod biti obvezan
donijeti rješenje i dostaviti ga stranci u postupku najkasnije u roku
od 60 dana od prijama traženih dokaza, jer se tek od tada u skladu
s člankom 101. stavkom 2. ZUP-a u slučaju vođenja ispitnog postupka na zahtjev stranke, nakon prijama traženih dokaza od inozemnog nositelja osiguranja, zahtjev može smatrati urednim.
Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji:
- skraćeni su rokovi za rješavanje predmeta u postupku revizije, na
način da se za postupak revizije predlažu jednaki rokovi kao rokovi
za rješavanje prema žalbi na temelju ZUP-a;
- u postupku revizije drugostupanjsko tijelo će brže nego do sada
rješavati upravne predmete jer prema ovome zakonu dobiva ovlasti
za samostalno izvođenje dokaza, što do sada nije bilo predviđeno;
- u postupku prema žalbi uvodi se obvezni pregled stranke koja
je podnijela žalbu drugostupanjskom, liječničkom povjerenstvu, a
do sada je pregled bio obvezan samo ako je to stranka izričito
zahtijevala;
- u prvostupanjskom upravnom postupku uvodi se načelo usmene
rasprave pri pregledu stranke na prvostupanjskom, liječničkom
povjerenstvu, tako da će stranka odmah, tijekom pregleda, dobiti
mogućnost istaknuti prigovore na ocjenu oštećenja organizma i
dobiti odgovore od članova vijeća liječničkog povjerenstva;
- prestaje mogućnost za obnovu upravnog postupka izvan rokova
predviđenih ZUP-om;
- preciznije se uređuje priznavanje prava na plaćanje troškova upravnog postupka i oslobađanje od plaćanja upravne pristojbe.
Za provedbu ovih zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva
u državnom proračunu Republike Hrvatske.
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ODRŽANI RAZGOVORNI DANI ZA
OSIGURANIKE KOJI SU RADILI U
AUSTRIJI, SLOVENIJI ILI SRBIJI
U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje svake se
godine održavaju razgovorni dani s osiguranicima koji su
navršili staž osiguranja na području Hrvatske, Austrije
i Slovenije. Ovi iznimno važni razgovori počeli su najprije
s Austrijom, i pridonose učinkovitosti postupka provedbe
Ugovora o socijalnom osiguranju, kao i dobroj suradnji
nositelja mirovinskog osiguranja. Razgovori su održavani u
Središnjoj službi Zavoda i u Područnoj službi u Varaždinu.
Razgovorni dani s predstavnicima austrijskoga mirovinskog
osiguranja održani su 19. travnja u Zagrebu i 20. travnja
u Varaždinu, s predstavnicima slovenskoga mirovinskog
osiguranja održani su 18. svibnja u Varaždinu i 19. svibnja
u Zagrebu, a s predstavnicima srpskoga mirovinskog osiguranja, ove godine, prvi put, održani su 24. i 25. svibnja
2011. u Zagrebu.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pozvao je u travnju
sve osiguranike koji imaju navršena razdoblja osiguranja u
Republici Austriji, zatim u Republici Sloveniji ili Republici Srbiji da dođu na razgovorne dane u travnju ili svibnju (ovisno
u kojoj su državi radili), kako bi dobili informacije o svojim
pravima iz mirovinskog osiguranja. Svi razgovori su protekli
u srdačnom i radnom ozračju, a uzvratni krugovi razgovora
održat će se u listopadu ove godine u Ljubljani i Beogradu.

DONESEN PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU
STAŽA OSIGURANJA NA TEMELJU
PLAĆENIH DOPRINOSA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE ZA
OSIGURANIKE KOJI SAMI PLAĆAJU
DOPRINOSE
Člankom 24. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“,
broj 130/10-pročišćeni tekst, u nastavku: Zakon) propisano je da se
osiguranicima koji su sami obveznici
plaćanja doprinosa kao staž osiguranja računa razdoblje provedeno u
osiguranju, ako su u cijelosti plaćeni
doprinosi za mirovinsko osiguranje i
obveze koje proizlaze iz neuplaćenih
doprinosa.
Iznimno, u slučaju kada doprinosi za
mirovinsko osiguranje nisu plaćeni
u cijelosti, staž osiguranja utvrđuje se na temelju plaćenih
doprinosa i razmjernog dijela kamata, posebno po svakoj
osnovi osiguranja.
Način utvrđivanja staža osiguranja iz članka 24. Zakona
pobliže je uređen Pravilnikom o utvrđivanju staža osiguranja
na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje (u
daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je donio ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz prethodnu suglasnost min-

istra financija, a objavljen je u „Narodnim novinama“, broj 57
od 25. svibnja 2011.
Pravilnikom je, između ostaloga, definirano da se pod pojmom plaćeni doprinosi smatra da su plaćene glavnice po
osnovi doprinosa, zajedno s obvezama koje proizlaze iz
neuplaćenih doprinosa (kamate zbog plaćanja glavnica izvan roka dospijeća).
Pravilnik se odnosi na osiguranike koji su sami za sebe
obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa. To su
sljedeći osiguranici:
• članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, za vrijeme plovidbe, prema odredbama Pomorskog zakonika,
ako međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije
drukčije određeno (članak 10. stavak 1. točka 7. Zakona)
• obrtnici i trgovci pojedinci, upisani u odgovarajući registar
(članak 11. točka 1. Zakona)
• osobe koje u skladu s posebnim propisima, samostalno
obavljaju profesionalnu djelatnost, kao što su odvjetnici,
liječnici, zubari, umjetnici, novinari, odgajatelji, lektori,
prevoditelji, primalje i drugi (članak 11. točka 2. Zakona)
• vrhunski sportaši i šahisti, ako nisu osigurani po drugoj
osnovi (članak 11. točka 3. Zakona)
• osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti
poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ili
poreza na dobit (članak 11. točka 4. Zakona)
• osobe koje obavljaju djelatnost za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili registracije, ali imaju obilježje
samostalnosti, trajnosti i s namjerom stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti su obveznici
poreza na dohodak ili poreza na dobit, ako nisu korisnici mirovine, osim korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ili nisu obvezno osigurane po
drugoj osnovi (članak 11. točka 5. Zakona)
• osobe koje obavljaju obrt kao domaću radinost ili kao
sporedno zanimanje, ako nisu korisnici mirovine, osim korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ili nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi
(članak 11. točka 6. Zakona)
• osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino
ili glavno zanimanje, a upisane su u upisnik obiteljskih,
poljoprivrednih gospodarstava u svojstvu nositelja ili člana
obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva (članak 12. stavak 1. Zakona)
• članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori, ako
nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi (članak 13. Zakona)
• svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice, koja je
upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno
središnje tijelo državne uprave, ako nisu obvezno osigurani
po drugoj osnovi (članak 14. Zakona)
• hrvatski državljani zaposleni u inozemstvu kod
međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca, ako nisu
obvezno osigurani prema inozemnim propisima na koje se
odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju (članak
16. stavak 1. Zakona)
• hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu, koji nema-
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ju registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj (članak 16.
stavak 2. Zakona)
• osobe osigurane na produženo osiguranje (članak 17. Zakona), osim bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata, osiguranog na produženo mirovinsko osiguranje, počevši od 1. siječnja 2009., na temelju okolnosti
iz članka 17. stavka 2. točke 7. Zakona te stalnih sezonskih
radnika osiguranih na produženo mirovinsko osiguranje na
temelju članka 17. stavka 4. Zakona, za koje je obveznik
obračunavanja i plaćanja doprinosa nadležno ministarstvo,
odnosno poslodavac.
Prema Pravilniku u slučaju djelomičnog namirenja obveza,
kao staž osiguranja računa se samo razdoblje osiguranja
koje je pokriveno uplatama.
Izračun pokrivenosti staža osiguranja uplatama obavlja se
na način da se iz uplaćene svote najprije podmiruju troškovi
ovrhe, zatim kamate na dio glavnice koja je dospjela najranije (obračunate do dana uplate), te odgovarajući dio
glavnice na koju su obračunate kamate prema propisanom
dospijeću obveze.
Ostvarivanjem prava na mirovinu ne prestaje, obveza uplate dospjelih doprinosa za razdoblja osiguranja za koja doprinos nije u cijelosti uplaćen.
Obračun i naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje te
pravni okvir i način naplate u nadležnosti su Ministarstva
financija-Porezne uprave.
Izračun staža osiguranja i prosudba uvjeta za ostvarivanje
prava na mirovinu u slučaju djelomično podmirene obveze
po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje te utvrđivanje
razdoblja osiguranja na koje se odnosi neuplaćeni dug u
nadležnosti je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

RAZGOVORI TIJELA ZA VEZU S PODRUČJA
MIROVINSKOG OSIGURANJA REPUBLIKE
HRVATSKE I REPUBLIKE FRANCUSKE U
SRPNJU 2011.
Razgovori tijela za vezu s područja
mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske i
Republike Francuske održat će se u Zagrebu
od 4. do 7. srpnja 2011. Razgovarati će se
o razmjeni statističkih podataka, reformi
mirovinskog sustava u Francuskoj koja će se
primjenjivati od 1. srpnja 2011., Zakonu o izmjenama
i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju u
Republici Hrvatskoj s primjenom od 1. studenoga
2010., te o nekim pitanjima vezanim uz provedbu Opće
konvencije o socijalnom osiguranju između Jugoslavije
i Francuske koja je na snazi od 1.travnja 1951.
Također će biti riječi i o Uredbi 883/04, koja je na snazi
od 1.svibnja 2010., i izmjenama koje sadrži u odnosu
na Opću konvenciju, te razlikama između Opće
konvencije i Uredbe, kao i o francuskim iskustvima u
primjeni Uredbe 883/04.
Na razgovorima tijela za vezu bit će definirani datumi
razgovornih dana za osiguranike, koji će se održati u
Zagrebu.

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 gdje
je osoba koja podnosi zahtjev bila posljednji put
osigurana, a ako je od posljednjeg osiguranja proteklo
više od 12 mjeseci, prema mjestu prebivališta. Ako
je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu,
nadležna je područna služba na čijem je području
bilo posljednje osiguranje. Preko KORISNIČKIH
STRANICA na internetskoj stranici Zavoda (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. Uz popunjenu Obavijest potrebno je priložiti
radnu knjižicu ili ovjerenu presliku radne knjižice,
izjavu, odnosno dokaze o stažu osiguranja ostvarenom
u inozemstvu, ako je osiguranik radio u inozemstvu te
druge dokaze o stažu koji nije u potpunosti utvrđen ili
upisan u radnu knjižicu.
Tiskanice «Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja
navršenih u inozemstvu» i »Obavijest o namjeri
podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu
ili prijevremenu starosnu mirovinu», kao i uvjeti za
mirovinu i kontakt telefoni dostupni su na internetskoj
stranici ili u područnim službama i ispostavama
Zavoda, a dodatne informacije mogu se dobiti i na
INFO telefonima – 01/ 48 91 666 i 0800 63 63 63
(besplatni broj za pozive iz Hrvatske) radnim danom
od 8 do 16 sati.
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PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA U SVIBNJU 2011.
VRSTE MIROVINA

BROJ KORISNIKA

PROSJEČNA MIROVINA U KUNAMA
UMANJENA ZA POREZ, PRIREZ
I POSEBAN POREZ*

I. korisnici mirovina prema zakonu o mirovinskom osiguranju**
starosna
invalidska
obiteljska
UKUPNO

624303
255139
239444
1118886

2.374,04
1.924,70
1.848,25
2.159,05

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

2158
8730
572
11460

4.624,20
3.103,26
3.517,66
3.410,35

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

335

2.317,78

57625
12148
70108

4.925,03
7.015,41
5.274,79

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

6301
437
6738
1207192

2.686,32
3.418,70
2.733,82
2.355,09

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.).
** U svote mirovina pod točkom I. uključen je dodatak na mirovine prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene
prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (“Narodne novine”, broj 79/2007.).
*** Najniža mirovina priznata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji (“Narodne novine”, broj 174/2004.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005.
U prosječne mirovine hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 94/2001.).
INFO TELEFONI (DOSTUPNI RADNIM DANOM OD 8 DO 16 SATI): 0800 63 63 63 (BESPLATNI BROJ) I 01 - 48 91 666
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KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA, PREMA VRSTAMA MIROVINA U SVIBNJU 2011.
M

O

I

N

A

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

OBITELJSKA

PROSJEČNA
MIROVINA

INVALIDSKA

BROJ
KORISNIKA

STAROSNA

V

PROSJEČNA
MIROVINA

0

UKUPNO

R

BROJ
KORISNIKA

SKUPINE
SVOTA
MIROVINA

I

1

2

3

4

5

6

7

8

do - 500,00

82159

244,46

48886

235,58

19222

261,05

14051

252,63

500,01 - 1.000,00

102114

758,81

52611

744,66

19968

749,91

29535

790,03

1.000,01 - 1.500,00

135909

1.270,80

57634

1.264,40

39880

1.295,02

38395

1.255,25

1.500,01 - 2.000,00

253116

1.788,17

106390

1.792,06

77642

1.781,60

69084

1.789,56

2.000,01 - 3.000,00

310587

2.447,95

179474

2.483,89

67224

2.412,68

63889

2.384,13

3.000,01 - 4.000,00

154403

3.422,33

113853

3.431,03

22375

3.392,62

18175

3.404,44

4.000,01 - 5.000,00

51091

4.409,78

40298

4.413,39

5956

4.394,47

4837

4.398,58

5.000,01 - 6.000,00

17432

5.418,49

14382

5.428,13

1912

5.412,99

1138

5.305,93

6.000,01 - 7.000,00

7495

6.423,81

6586

6.422,51

658

6.428,59

251

6.445,56

7.000,01 - 8.000,00

2990

7.347,66

2666

7.355,90

270

7.243,01

54

7.464,42

veće od - 8.000,00

1590

8.959,80

1523

8.957,04

32

9.104,32

35

8.948,08

1118886

2.159,05

624303

2.374,04 255139

1.924,70

239444

1.848,25

UKUPNO

NAPOMENA:
U svotu mirovine uključen je dodatak na mirovinu prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o
mirovinskom osiguranju (“Narodne novine”, broj 79/2007.).

OSNOVNI PODACI (u svibnju 2011.)
MIROVINSKO OSIGURANJE
• 1 484 949 osiguranika
• 1 207 192 korisnika mirovine
• odnos broja korisnika mirovina i osiguranika 1 : 1,23
• prosječna mirovina prema ZOMO-u iznosi 2.159,05 kn
• udio prosječne mirovine (prema ZOMO-u) u prosječnoj neto plaći za ožujak 2011. (5.480 kn) iznosi 39,40%
DOPLATAK ZA DJECU
• 197 510 korisnika doplatka za djecu za 376 474 djece
• prosječna svota doplatka za djecu (bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 352,59 kn
• prosječna svota doplatka za djecu (s razlikama za prethodne mjesece) iznosi 418,13 kn
NAKLADNIK:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - Središnja služba
A. Mihanovića 3, 10 000 ZAGREB
www.mirovinsko.hr

Za nakladnika: Mile Rukavina
Urednik: Goran Krstičević
Suradnica: Maja Kos		
Lektorica: Boška Žedelj

Uređuje Odjel za odnose s javnošću
tel: 01/4925-585
fax: 01/4595-168

INFO TELEFONI (DOSTUPNI RADNIM DANOM OD 8 DO 16 SATI): 0800 63 63 63 (BESPLATNI BROJ) I 01 - 48 91 666
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