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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje za
veljaču 2011. (u ožujku
2011.)
U Zavodu je bilo:
1 463 133 osiguranika
1 206 138 korisnika mirovine
Odnos broja korisnika mirovina i
osiguranika 1 : 1,21
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.160,86 kn.
Udio prosječne mirovine (prema
ZOMO) u prosječnoj neto plaći
za siječanj 2011. (5.342 kn)
iznosi 40,45 .
Procjena potrebnih sredstva za
isplatu mirovina i mirovinskih
primanja iznose 2.926.000.000 kn.

Doplatak za djecu za
veljaču 2011. (u ožujku
2011.)
U Zavodu je bilo 215 843
korisnika doplatka za djecu za
405 266 djece.
Prosječna svota doplatka za
djecu (bez razlika za prethodne
mjesece) iznosi 351,07 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu ( sa razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
355,45 kn.
Procjena potrebnih sredstva
za isplatu doplatka za djecu
iznose 144.050.000 kn.

GODINA III.

IZMJENOM ZOMO-A NOSITELJI I ČLANOVI OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG
GOSPODARSTVA KOJI NISU UPISANI U
UPISNIK MOGU ISTUPITI IZ OSIGURANJA
Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju (“Narodne novine”, broj:
121/10.)
omogućeno je osiguranicima - poljoprivrednicima
kojima je do 31.
listopada 2010.
svojstvo osiguranika - poljoprivrednika priznato
kao vlasnicima, posjednicima, zakupcima ili
koncesionarima poljoprivrednog zemljišta, a
koji nisu upisani u Upisnik kao nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
podnošenje Zavodu zahtjeva za istup iz osiguranja, u kojem slučaju im svojstvo osiguranika
- poljoprivrednika prestaje s posljednjim danom
mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za istup
iz osiguranja.
Od 1. studenoga 2010. Zakonom o izmjenama
i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
izmijenjen je članak 12. stavak 1. ZOMO-a na
način da su “obvezno osigurane osobe koje
obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino
ili glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u
svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva”.
Zakonom o poljoprivredi (“Narodne novine”,
broj: 149/09.) dana je definicija “poljoprivrednog gospodarstva” na način da je poljoprivredno gospodarstvo pravna ili fizička osoba ili više
fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a
djeluju kao: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG); obrt registriran za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti; trgovačko društvo
ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba. Za
ovu promjenu bitno je samo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), a ne i drugi oblici
poljoprivrednog gospodarstva (obrt, trgovačko
društvo, zadruga ili druga pravna osoba).
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
je samostalno gospodarstvo i socijalna jedinica
koju čine punoljetni članovi zajedničkog kućanstva, a temelji se na vlasništvu i/ili uporabi pro-
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izvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne
djelatnosti. Nositelj obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva je punoljetna osoba koja radi
stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje, a član je punoljetni član istog kućanstva koji ima prebivalište
na istoj adresi, a bavi se stalno ili povremeno
radom na gospodarstvu. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ruralni razvoj nadležno
je za Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju (Agencija) vodi poslove vođenja Upisnika. Pravilnikom o vođenju matične
evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje propisana je dokumentacija koju su
ovi osiguranici obvezni dostavljati Zavodu pri
uspostavi prijava za vođenje matične evidencije i to:
1. rješenje nadležnog tijela o upisu nositelja
ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
(Agencija)
2. radnu knjižicu (nositelja ili člana OPG-a)
3. presliku osobne iskaznice (nositelja ili člana
OPG-a)
4. za osobe do navršene 26. godine života izjavu da nisu na redovitom školovanju
5. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)
6. prijavu o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P).
Ovi osiguranici obvezno se osiguravaju na mirovinsko osiguranje najranije od 1. studenoga
2010., a ako je osoba upisana u Upisnik kao
nositelj ili član OPG-a prije 1. studenoga 2010.
tada joj se može priznati svojstvo osiguranika
na temelju članka 12. ZOMO-a samo na njezin
osobni zahtjev i to najranije od 1. studenoga
2010., a na osnovi rješenja Agencije.
Također, ovom zadnjom izmjenom Zakona o
mirovinskom osiguranju propisano je da osiguranici - poljoprivrednici (iz članka 12. ZOMO-a)
zatečeni u obveznom mirovinskom osiguranju
na dan stupanja na snagu ovoga Zakona (1.
studenoga 2010.), koji nisu obuhvaćeni mirovinskim osiguranjem prema članku 3. ZIDZOMO-a, mogu na svoj zahtjev istupiti iz tog
osiguranja. U spomenutom slučaju mirovinsko
osiguranje prestaje s posljednjim danom mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za istup iz
osiguranja.
Tako osiguranici - poljoprivrednici kojima je do
31. listopada 2010. svojstvo osiguranika - poljoprivrednika priznato kao vlasnicima, posjed-
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nicima, zakupcima ili koncesionarima poljoprivrednog zemljišta, a koji nisu upisani u Upisnik
kao nositelji ili članovi OPG-a, mogu podnijeti
Zavodu zahtjev za istup iz osiguranja.
Podnositelj zahtjeva obvezan je Zavodu uz zahtjev za istup iz osiguranja priložiti i potvrdu
Agencije da nije upisan u Upisnik kao nositelj ili
član OPG-a te prijavu o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P).
Rok za podnošenje zahtjeva za istup iz osiguranja nije propisan, što znači da osiguranici - poljoprivrednici koji su bili obvezno osigurani na
mirovinsko osiguranje do 31. listopada 2010.,
kao vlasnici, posjednici, zakupci ili koncesionari
poljoprivrednog zemljišta, a nisu nakon 1. studenoga 2010. Zavodu podnijeli zahtjev za istup iz
osiguranja, ostaju i nadalje (nakon 1. studenoga
2010.) osigurani u Zavodu kao poljoprivrednici,
ali sada na osnovi izmijenjenog članka 12. Zakona o mirovinskom osiguranju.
Pročišćeni tekst Zakona o mirovinskom osiguranju objavljen je u «Narodnim novinama», broj
130 od 22. studenoga 2010.

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2638

NOVO, IZMIJENJENO IZDANJE VODIČA O
PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA
U svibnju 2008. Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje objavio je prvi „Vodič o pravima iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti“,
da bi ispunio svoju obvezu informiranja osiguranika, korisnika
mirovina i ostalih
zainteresiranih o
pravima koja se
ostvaruju u Zavodu te o postupku
i načinu ostvarivanja tih prava.
Budući da su se
od tada izmijenili
određeni propisi,
pripremljeno
je
drugo, izmijenjeno
izdanje Vodiča.

Newsletter HZMO
Nakladnik:
Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje - Središnja služba
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
Za nakladnika

U «Vodiču o pravima iz mirovinskog osiguranja» sažeto su opisana sva prava koja se ostvaruju u Zavodu te
informacije o postupku ostvarivanja tih prava.
Vodič možete dobiti u svim područnim službama
Zavoda, kao i u Središnjoj službi, a osim u tiskanom obliku, dostupan je i na internetskoj stranici
Zavoda u rubrici «Publikacije –Brošure»

Mile Rukavina

Uredništvo će i ubuduće pratiti izmjene propisa
te ažurirati sadržaj Vodiča.

Uređuje:

- Vodič o pravima iz mirovinskog osiguranja ožujak 2011. (pdf, 560 kb)

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

Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2636

POTVRDE O ŽIVOTU ZA 2011. KORISNICIMA KOJIMA SE MIROVINA ISPLAĆUJE U
INOZEMSTVO
U skladu s odredbama međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje svake
godine dostavlja na ovjeru
potvrde o životu
korisnicima kojima se mirovina isplaćuje
u inozemstvo.
U
Središnjoj
službi Zavoda
automatskim se
putem tiskaju
potvrde o životu
za 2011. godinu
za sve korisnike kojima se mirovina isplaćuje
u inozemstvo. Tiskanice potvrda o životu za
2011. godinu dopunjene su tekstom izjave korisnika mirovine je li u radnom odnosu, odnosno
obavlja li samostalnu djelatnost ili ne.
Potvrde o životu ne šalju se svim korisnicima
u isto vrijeme, već su raspoređene tijekom godine prema sljedećem rasporedu: u veljači se
tiskaju i otpremaju potvrde o životu korisnicima
kojima se mirovina isplaćuje u Bosnu i Hercegovinu; u travnju potvrde o životu korisnicima
kojima se mirovina isplaćuje u Srbiju; u rujnu
korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u sve
ostale države osim Njemačke, a u listopadu
korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u Njemačku.
Potvrdu o životu potrebno je ovjeriti kod inozemnog nositelja osiguranja, diplomatsko-konzularnog predstavništva, upravnih tijela ili kod
javnog bilježnika, a izjavu treba popuniti i vlastoručno potpisati korisnik mirovine, te ju vratiti
nadležnoj službi Zavoda u roku koji je naveden na potvrdi o životu. Korisnicima mirovine
koji ne vrate ovjerenu potvrdu o životu do roka
navedenog u
potvrdi o životu
obustavit će se
isplata mirovine.
Važno je naglasiti da korisnici inozemnih mirovina
koji žive u Republici Hrvatskoj mogu dvojezične potvrde
koje dobivaju
od inozemnog nositelja osiguranja ovjeriti u
područnim službama i ispostavama Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2637

