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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje za
prosinac 2009. (u siječnju
2010.)
U Zavodu je bilo:
1 530 233 osiguranika
1 173 814 korisnika mirovine
Odnos broja korisnika mirovina i
osiguranika 1 : 1,30.
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.169,32 kn.
Udio prosječne mirovine (prema
ZOMO) u prosječnoj neto plaći
za studeni 2009. (5.385 kn)
iznosi 40,28%.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i mirovinskih
primanja iznosi 2.939.300.000 kn.

Doplatak za djecu za
prosinac 2009. (u siječnju
2010.)
U Zavodu je bilo 213 994
korisnika doplatka za djecu za
403 233 djece.
Prosječna svota doplatka za
djecu (bez razlika za prethodne

GODINA II.

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA
U 2010.
Najniže i najviše osnovice za plaćanje
obveznih doprinosa određuju se za
svaku kalendarsku godinu na temelju
prosječne plaće ostvarene u razdoblju od
siječnja do kolovoza prethodne godine
i objavljuju se u Naredbi koju donosi
ministar financija.
Naredba o iznosima osnovica za
obračun doprinosa za obvezna
osiguranja za 2010. godinu (“Narodne
novine”, broj 141 od 27. studenoga
2009.) objavljuje iznose osnovica za
obračun doprinosa za 2010. godinu i
to: najniže mjesečne osnovice, najviše
mjesečne osnovice, najviše godišnje
osnovice, iznose mjesečnih osnovica za
obveze koje utvrđuje Porezna uprava,
rješenjem; mjesečne osnovice za obveze
koje utvrđuju obveznici obračunavanja,
izabrane više mjesečne osnovice i
godišnje osnovice za obveze po osnovi
obavljanja druge djelatnosti.
Najniža mjesečna osnovica iznosi
2.700,60 kn, a početak primjene ove
osnovice je za plaću za siječanj 2010.
godine. Najviša mjesečna osnovica
iznosi 46.296,00 kn. Iznosi osnovica su
izračunati kao umnožak iznosa prosječne
plaće i koeficijenata za njihov obračun
propisanih Zakonom o doprinosima.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2259

mjesece) iznosi 350,53 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
356,73 kn.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu doplatka za djecu
iznosi 143.850.000 kn.

“Vodič o pravima iz mirovinskog osiguranja”
možete dobiti na šalterima u svim područnim
službama Zavoda, kao i u Središnjoj službi.
U njemu su sažeto opisana sva prava
koja se ostvaruju u Zavodu te informacije
o postupku ostvarivanja tih prava. Osim
u tiskanom obliku, Vodič je dostupan i na
www.mirovinsko.hr u rubrici “Publikacije”.

BROJ 1

SIJEČANJ 2010.

Na 20. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj
26. siječnja 2010., Upravno vijeće donijelo
je Program rada i Financijski plan Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010.
godinu. U Programu rada za 2010. određeni
su poslovni ciljevi Zavoda. Uz redovite
poslove u vezi s provedbom mirovinskog
osiguranja generacijske solidarnosti i
doplatka za djecu, Zavod će intenzivno raditi
i na daljnjoj provedbi programa preustroja,
modernizaciji rada u područnim službama
i ispostavama, uvođenju “elektroničkog
spisa”, proširenju usluga e-poslovanja i dr.
Program rada i Financijski plan dostupni
su na internetskoj stranici Zavoda u rubrici
“Dokumenti”.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2306
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=1298

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DOPLATAK
ZA DJECU U 2010. Korisnici doplatka za
djecu koji su ostvarili pravo na doplatak
za djecu za 2009., da bi nastavno ostvarili
pravo na doplatak za djecu od 1. ožujka
2010. bez prekida u isplati, trebaju obnoviti zahtjev do 28. veljače 2010. Pravo na
doplatak za djecu ostvaruje se za svaku
godinu podnošenjem zahtjeva. Korisnicima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje
prava na doplatak za djecu podnesu nakon
28. veljače 2010., pravo pripada od dana
podnošenja zahtjeva. Prema tome, od 1.
ožujka 2010. o pravu se odlučuje na osnovi
novog zahtjeva i dohotka kućanstva ostvarenog u 2009. godini jer se radi o novom
postupku ostvarivanja prava na doplatak za
djecu za 2010. godinu (tzv. prevođenje).
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2275

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
govorni automat
cijena poziva 1,13 kn/min

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

BLIŽI VAM SE ODLAZAK U MIROVINU
- PROVJERITE SVOJE PODATKE Na internetskoj stranici Zavoda www.
mirovinsko.hr, u rubrici “Korisničke
stranice”
omogućen
je
svakom
osiguraniku (uz posjedovanje korisničkog
imena i lozinke) uvid u njegove prijavnoodjavne podatke i podatke o stažu i plaći,
te u podatke o tome gdje se nalazi njegov
spis. Također se može poslati zahtjev za
informativni izračun mirovine i zahtjev
za pretkompletiranje, radi ubrzanja
postupka, nakon predaje zahtjeva za
mirovinu.
Kompletiranje podataka

Budućim umirovljenicima omogućeno je
da šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva
za mirovinu obavijeste Zavod o namjeri
odlaska u starosnu ili prijevremenu
starosnu mirovinu, kako bi nakon
podnošenja zahtjeva brže ostvarili svoje
pravo.
Tiskanica:
“Obavijest
o
namjeri
podnošenja zahtjeva za priznanje
prava na starosnu ili prijevremenu
starosnu mirovinu” dostupna je na
www.mirovinsko.hr kao i u područnim
službama i ispostavama Zavoda.

OSTVARIVANJE PRAVA IZ
MIROVINSKOG OSIGURANJA
Uvjeti za mirovinu u 2010.

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik
kada navrši 65 godina života (muškarac),
odnosno 60 (žena) godina života, uz uvjet
najmanje 15 godina mirovinskog staža.
Pravo na starosnu mirovinu ima i osiguranik
zaposlen s nepunim radnim vremenom
(prema Zakonu o radu) kada navrši 65
godina života (muškarac), odnosno 60
godina života (žena) i ako provede 15
godina u osiguranju. Osiguranicima koji

imaju beneficirani staž dobna granica za
starosnu mirovinu smanjuje se ovisno o
razdoblju staža osiguranja koji se računa s
povećanim trajanjem (“beneficirani staž”) i
stupnju povećanja staža.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=71

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2309

Zakon o dopunama Zakona o uvjetima
za stjecanje prava na starosnu mirovinu
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PROVEDBA ZAKONA O OSOBNOM
IDENTIFIKACIJSKOM BROJU
Osobni identifikacijski broj (OIB) stalna je
identifikacijska oznaka obveznika OIB-a
(fizičke i pravne osobe) koju korisnici
OIB-a koriste u službenim evidencijama,
u svakodnevnom radu i pri razmjeni
podataka. OIB se sastoji od jedanaest
znamenki, i to od deset znamenki koje
su određene slučajnim odabirom te od
jedne znamenke koja je kontrolni broj.
OIB se obvezno koristi u službenim
evidencijama, odnosno pri razmjeni
podataka institucija od 1. siječnja 2010.

radnika profesionalno izloženih azbestu
objavljen je u “Narodnim novinama”, broj 149
od 15. prosinca 2009., a stupio je na snagu 1.
siječnja 2010.
Dopunom Zakona omogućeno je ostvarivanje
prava na starosnu mirovinu bez obzira na
starosnu dob i navršeni staž osiguranja i
radnicima koji su, tijekom rada kod pravne
osobe koja je u proizvodnji koristila azbest
kao sirovinsku osnovu, oboljeli od bolesti
uzrokovane azbestom te im je ta bolest
utvrđena rješenjem o priznanju profesionalne
bolesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje zaštite zdravlja na radu.

Opširnije:

Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2273

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2272

