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www.mirovinsko.hr
osnovni podaci
Mirovinsko osiguranje za
rujan 2011. (u listopadu
2011.)
U Zavodu je bilo:
1 512 337 osiguranika
1 211 299 korisnika mirovine
Odnos broja korisnika mirovina i
osiguranika 1 : 1,25
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.152,20 kn.
Udio prosječne mirovine (prema
ZOMO) u prosječnoj neto plaći
za kolovoz 2011. (5.514 kn iznosi
39,03%.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i mirovinskih
primanja iznosi 2.917.000.000 kn.

Doplatak za djecu za rujan
2011. (u listopadu 2011.)
U Zavodu je bilo 206 570
korisnika doplatka za djecu za
378 221 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu ( bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
348,99 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu ( s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
356,77 kn.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu doplatka za djecu
iznosi 134.940.000 kn.

godina IiI.

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 (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
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u inozemstvu ako je osiguranik radio
u inozemstvu te druge dokaze o stažu
koji nije u potpunosti utvrđen ili upisan u
radnu knjižicu.
Tiskanice „Obavijesti o namjeri podnošenja
zahtjeva za priznanje prava na starosnu
ili prijevremenu starosnu mirovinu“
i “Zahtjeva za utvrđivanje razdoblja
osiguranja navrđenih u inozemstvu”, kao
i uvjeti za mirovinu i kontakt telefoni dostupni
su na internetskoj stranici ili u područnim
službama i ispostavama Zavoda.

Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2738

Novi broj “Statističkih
informacija” HZMO-a
Na internetskim stranicama Zavoda
objavljen je novi broj Statističkih
informacija
Hrvatskog
zavoda
za
mirovinsko osiguranje, broj 3/2011.
(listopad 2011.).
U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci
o: broju osiguranika prema godinama i
osnovama osiguranja (stanje na dan 31.
prosinca, od 1996. do 2010. godine), broju
osiguranika prema osnovama osiguranja i
spolu (stanje na dan 30. rujna 2011., kao
i prosječan broj u razdoblju od 1. siječnja
do 30. rujna 2011.), korisnicima mirovina

INFO TelefonI
0800 63 63 63
Besplatni telefon za pozive iz
rh radnim danom od 8 do 16
sati
+385 1 48 91 666
radnim danom od 8 do 16 sati

060 103 103
cijena poziva 1,13 kn/min

www.mirovinsko.hr
www.mirovinsko.hr/mobile

prema godinama i osnovama osiguranja
(stanje na dan 31. prosinca, od 1996. do
2010. godine), prosječnim mirovinama
prema godinama i vrstama (od 2006. do
2010.). Također su uvršteni i podaci o
aktualnoj vrijednosti mirovine i postotku
usklađivanja mirovina od siječnja 1999.
do srpnja 2009. U dijelu o doplatku za
djecu nalaze se podaci o broju korisnika
doplatka za djecu i broju djece prema
godinama (stanje na dan 31. prosinca, od
1996. do 2010. godine), prosječnom broju
korisnika, djece i prosječnim svotama
doplatka za djecu (za razdoblje od 2007.
do I.-IX. 2011.), te kretanjima prema
mjesecima (od siječnja 2007. do listopada
2011.), područnim službama i županijama
s prosječnom mjesečnom svotom doplatka
(stanje na dan 30. rujna 2011.).

svota dodatka i to novim korisnicima
koji će ostvariti pravo na mirovinu s 1.
siječnja 2012. kao i zatečenim korisnicima
mirovine ostvarenim i određenim isključivo
prema ZOMO-u.
Također je omogućeno osiguranicima koji
su se dobrovoljno opredijelili za II. stup
mirovinskog osiguranja (koji su 2002.
godine imali između 40 i 50 godina života)
istupanje iz tog osiguranja, tako da bi im
se pri ostvarivanju prava na starosnu ili
prijevremenu starosnu mirovinu prema
Zakonu o mirovinskom osiguranju, na
njihov osobni zahtjev, sredstva s osobnog
računa u obveznome mirovinskom fondu
prenijela u državni proračun, te bi ostvarili
mirovinu samo u I. stupu. Ovi zakoni
objavljeni su u «Narodnim novinama»
broj 114 od 7. listopada 2011.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2729

Razgovorni dani s
predstavnicima srpskog
mirovinskog osiguranja
Razgovorni dani s predstavnicima srpskog
mirovinskog osiguranja i sa osiguranicima i
korisnicima mirovina održani su u razdoblju
od 4. do 5. listopada 2011. u prostorijama
Zavoda za socijalno osiguranje Republike
Srbije u Novom Beogradu.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2731

Zakonske novine u
mirovinskom osiguranju
Newsletter HZMO
Nakladnik:
Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje - Središnja služba
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb

Za nakladnika
Mile Rukavina

Uređuje:
Odjel za odnose s javnošću
tel:+385 1 45 95 269
fax:+385 1 45 95 168
urednistvo@mirovinsko.hr

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj
30. rujna 2011. donio paket mirovinskih
zakona i to - Zakon o dopuni Zakona o
mirovinskom osiguranju, Zakon o dopuni
Zakona o dodatku na mirovine ostvarene
prema Zakonu o mirovinskom osiguranju,
Zakon o izmjeni Zakona o obveznim i
dobrovoljnim mirovinskim fondovima i
Zakon o dopuni Zakona o mirovinskim
osiguravajućim društvima i isplati mirovina
na temelju individualne kapitalizirane
štednje. Ovim izmjenama i dopunama
omogućeno je da se, počevši od 1.
siječnja 2012. u svotu mirovine uračunava

Tijekom razgovora primljeno je 215
stranaka i obrađeno je 207 požurnica
kojima se požuruje rješavanje prava
na mirovinu kod hrvatskog ili srpskog
mirovinskog osiguranja. Najčešća pitanja
koja su postavljali osiguranici odnosila su
se na:

•

•
•
•

ispunjenje uvjeta za ostvarivanje prava
na mirovinu iz hrvatskog osiguranja i
to starosnu i prijevremenu starosnu
mirovinu
isplatu najniže mirovine u Republiku
Srbiju
konvalidaciju staževa
uvjete za ostvarivanje prava na
invalidsku mirovinu iz hrvatskog
osiguranja

Tijekom razgovora zaprimljeno je 38
zahtjeva za prethodno utvrđivanje staža
osiguranja navršenog u Republici Hrvatskoj.

