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Josip Aladrović - novi ravnatelj Zavoda
Josip Aladrović novi je ravnatelj Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje. Vlada Republike Hrvatske je na
zatvorenom dijelu 31. sjednice, održane 13. travnja 2017.,
razriješila dužnosti dosadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivu Bulaju,
a za ravnatelja Zavoda je na temelju provedenog
postupka prema raspisanom javnom natječaju imenovala Josipa
Aladrovića.
Na istoj sjednici Ivo Bulaja imenovan je za pomoćnika ravnatelja
Zavoda za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i
doplatka za djecu.

Korisnicima mirovina koji su bili pripadnici HVO-a
isplata zaostataka za 2007.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavijestio je
korisnike mirovina ostvarenih prema Ugovoru između
Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na
području prava stradalnika rata u Bosni Hercegovini koji
su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih
obitelji (HVO) da će isplata neisplaćenih svota mirovina
ovim korisnicima i članovima njihovih obitelji započeti
11. svibnja 2017., i to za sve korisnike koji potražuju zaostatke
za 2007. godinu.

Elektroničke usluge Zavoda u sustavu e-Građani
Elektroničke usluge HZMO-a dio su elektroničkih javnih
usluga u okviru projekta e-Građani, preko kojeg se omogućava
pristup svim elektroničkim javnim uslugama na jednom
mjestu, na internetskoj adresi sustava www.gov.hr.
Zavod redovito preko medija poziva sve građane
da u poslovnicama Financijske agencije (FINA) zatraže
jedinstveni elektronički identitet kako bi mogli koristiti
ove usluge.
Najčešće korištena elektronička usluga sustava e-Građani
je
usluga
Osobnog
korisničkog
pretinca
(primanje
obavijesti iz sustava javne uprave) i usluga Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje - Elektronički zapis o
radnopravnom statusu (tzv. elektronička radna knjižica).
Zavod kontinuirano podsjeća korisnike da staž ostvaren
u inozemstvu mora potvrditi inozemni nositelj u državama
s kojima je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju ili se
primjenjuju uredbe EU-a o koordinaciji sustava socijalne

				

sigurnosti kako bi se zadovoljio uvjet staža potreban za
stjecanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja i poziva ih
da podnesu Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja
navršenih u inozemstvu.

Dostupne elektroničke usluge (HZMO korisničke stranice) su:
• izdavanje elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu i
provjera vjerodostojnosti
• pretkompletiranje podataka
• informativni izračun mirovine
• uvid u podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s
osiguranja
• uvid u podatke o stažu, plaći i osnovici koje je za pojedine
godine prijavio poslodavac
• uvid u podatke o drugom dohotku na koji se plaća doprinos
za mirovinsko osiguranje
• provjera OIB-a za umirovljenike HZMO-a
• kalkulator doplatka za djecu
• dostava obavijesti u Osobni korisnički pretinac.

Podsjećamo - važno je znati
• Na temelju članka 155. stavka 3. Zakona o mirovinskom
osiguranju, ministar rada i mirovinskoga sustava
dr. sc. Tomislav Ćorić, uz prethodnu suglasnost ministra
financija, donio je Pravilnik o načinu utvrđivanja
visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u
državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog
osiguranja. (Narodne novine, br. 33/17), koji je stupio na snagu
15. travnja 2017. Pravilnik je donesen kako bi se osigurao
jasan uvid u visinu sredstava potrebnih za namirenje prava
svake pojedine kategorije korisnika mirovine prema posebnom
propisu. Visina ovih obveza, za svaku poslovnu godinu,
utvrđuje se godišnjim financijskim planom Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje i proračunom Republike Hrvatske.
• Ove će se godine savjetodavni dani s predstavnicima
slovenskog mirovinskog osiguranja održati 23. svibnja u
Zagrebu i 24. svibnja u Rijeci.
• HZMO od FINA-e elektroničkom razmjenom svakog dana
preuzima podatke o računima zaštićenih primanja prema
OIB-u korisnika. Uspostavom razmjene podataka ukida se
izdavanje obrazaca G1 (podaci o vrsti tražbine za ovrhu),
G2 (broj računa zaštićenih primanja) i G3 (zatvaranje računa
zaštićenih primanja) u FINA-i i njihovo dostavljanje Zavodu.

Pravo mjesto za vaše informacije – www.mirovinsko.hr
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www.mirovinsko.hr
KORISNICI MIROVINA - u travnju 2017.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

500 260

2.490,60 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

16 213

3.383,31 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

85 546

2.180,40 kn

181 925

2.354,40 kn

180

2.569,23 kn

Invalidska mirovina

128 612

1.853,69 kn

Obiteljska mirovina

227 043

1.889,93 kn

1 139 779

2.266,77 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 i OSO
Ukupno

14 534

3.530,83 kn

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

71 769

5.144,62 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 međunodnih ugovora
- isplata u travnju 2017. -

6 815

2.839,95 kn

1 232 897

2.452,36 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za veljaču 2017.
(5.894 kn)

Prosječna mirovina za ožujak 2017.

2.524,10 kn

42,82%

Prosječna ukupna starosna mirovina za ožujak 2017.

2.773,26 kn

47,05%

Prosječna starosna mirovina za ožujak 2017. s 40 i više godina m. staža

4.199,56 kn

71,25%

Korisnici mirovina - muškarci (45,76%)

564 154

Korisnici mirovina - žene (54,24%)

668 743

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,18

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

14,89%

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

19,70%

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

30 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

71 godina

Potrebna sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

3.143.000.000 kn

Uređuje i grafički priprema:
Odjel za odnose s javnošću HZMO
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
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