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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za travanj 2012.
(u svibnju 2012.)
U Zavodu je bilo:
1 474 249 osiguranika,
1 213 729 korisnika
mirovine.

G O D I N A I V.

90 GODINA HRVATSKOG ZAVODA
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Ove godine Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje je navršio
90 godina postojanja.

Udio prosječne mirovine
(prema ZOMO) u
prosječnoj neto plaći za
ožujak 2012.
(5.499 kn) iznosi 39,35%.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
mirovina i mirovinskih
primanja iznosi
2.934.000.000 kn.

U Zavodu je bilo:
192 642 korisnika
doplatka za djecu
za 366 427 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
353,84 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
425,02 kn.
Procjena potrebnih
sredstava
za isplatu doplatka za
djecu
iznosi 156.000.000 kn.

ODRŽANA 48. SJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA HZMO-A

INFO TELEFONI

Na 48. sjednici, održanoj 18. svibnja 2012.,

0800 63 63 63

Upravno vijeće donijelo je, između

besplatni telefon

ostaloga,

Program

rada

Hrvatskog

za pozive iz RH

za

2012. godinu, te je usvojilo Izvješće
o financijskom poslovanju Hrvatskog

radnim danom
od 8 do 16 sati

zavoda za mirovinsko osiguranje za
+385 1 48 91 666

2011. godinu.

radnim danom
od 8 do 16 sati

HZMO je s radom započeo davne

060 103 103

1922. godine i to kao Središnji ured za

govorni automat

osiguranje radnika u Zagrebu, na temelju
Zakona o osiguranju radnika donesenog

cijena poziva

14. svibnja 1922.

1,13 kn/min

Tim je zakonom prvi put na jedinstven
način

u

čitavoj

tadašnjoj

monarhiji

Oba

navedena

dokumenta

u

uspostavljeno i uređeno zdravstveno i

cijelosti

socijalno osiguranje zaposlenih na ovim

internetskoj stranici Zavoda, u rubrici

prostorima.

“Dokumenti”.

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2843

Doplatak za djecu za
travanj 2011.
(u svibnju 2012.)

SVIBANJ 2012.

zavoda za mirovinsko osiguranje

Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,21.
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.163,99 kn.

BROJ 5

su

objavljena

na

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

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2847

Newsletter HZMO
STUPA NA SNAGU UGOVOR O
SOCIJALNOM OSIGURANJU S
REPUBLIKOM TURSKOM
Dana 1. lipnja 2012. stupa na snagu
Ugovor između
Republike Hrvatske
i Republike Turske o socijalnom
osiguranju,
potpisan
u
Zagrebu,
12. lipnja 2006. (objavljen u “NN –
Međunarodni ugovori” broj 4/07.).

ODRŽANI RAZGOVORI S
PREDSTAVNICIMA SLOVENSKOG
MIROVINSKOG OSIGURANJA
Razgovori s nositeljem slovenskog
mirovinskog osiguranja održani su
21. svibnja 2012. u Područnoj službi
HZMO-a u Varaždinu, te 22. svibnja 2012.
u Središnjoj službi HZMO-a u Zagrebu.

Istoga

osiguranici koji su bili zaposleni i

Za nakladnika:

i Administrativni sporazum o primjeni

osigurani

Srećko Vuković

Ugovora

i invalidskog osiguranja u Republici

između

dana
o

na

snagu

socijalnom

Republike

stupa

osiguranju

Hrvatske

Na

ovim

su
kod

razgovorima
nositelja

Nakladnik:
Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10 000 Zagreb

hrvatski

mirovinskog

i

Sloveniji dobili detaljne obavijesti o

Uređuje:

Republike Turske potpisan u Zagrebu

ostvarivanju svojih prava iz mirovinskog

12. lipnja 2006. (objavljen u “NN –

i invalidskog osiguranja u Republici

Odjel za odnose s javnošću

Međunarodni ugovori” broj 9/07.).

Sloveniji.

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2851

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2844

tel: +385 1 45 95 269
fax:+385 1 45 95 168
urednistvo@mirovinsko.hr

