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www.mirovinsko.hr
osnovni podaci
Mirovinsko osiguranje za
rujan 2010. (u listopadu
2010.)
U Zavodu je bilo:
1 517 737 osiguranika
1 192 921 korisnika mirovine
Odnos broja korisnika mirovina i
osiguranika 1 : 1,27
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.162,63 kn.
Udio prosječne mirovine (prema
ZOMO) u prosječnoj neto plaći
za kolovoz 2010. (5.391 kn
iznosi 40,12%.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i mirovinskih
primanja iznosi 2.905.000.000 kn.

Doplatak za djecu za rujan
2010. (u listopadu 2009.)
U Zavodu je bilo 203 540
korisnika doplatka za djecu za
373 625 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu ( bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
349,20 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu ( s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
358,27 kn.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu doplatka za djecu
iznosi 133.859.000 kn.

godina iI.

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 be
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 podrnesu zahtjev
za mirovinu. Obavijest se dostavlja
nadležnoj područnoj službi HZMO-a
gdje je osoba koja podnosi zahtjev bila
posljednji put osigurana, a ako je od
posljednjeg osiguranja proteklo više od
12 mjeseci, prema mjestu prebivališta.
Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva
u inozemstvu, nadležna je područna
služba na čijem je području bilo
posljednje osiguranje. Preko korisničkih
stranica na Internetskoj stranici Zavoda
www.mirovinsko. hr (nakon pribavljanja
odgovarajućeg
korisničkog
imena
i lozinke) također se, uz uvid
u osobne podatke, može poslati i zahtjev
za informativni izračun mirovine, te popuniti
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i poslati Obavijest za pretkompletiranje
podataka. 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=2504

Hrvatsko – njemački
razgovori tijela za vezu
Na poziv njemačkog mirovinskog osiguranja Bavarska Jug od 20.-22. listopada
2010. održani su razgovori tijela za vezu
s područja mirovinskog osiguranja u provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju
između Republike Hrvatske i Savezne
Republike Njemačke u Landshutu.Tijekom razgovora sudionici su razmatrali
brojna pravna i postupovna pitanja u vezi
s primjenom hrvatsko-njemačkog ugovo-

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

ra o socijalnom osiguranju od 24.11.1997.
Tijekom razgovora dogovoreno je da
će se od 2011. održavati međunarodni
savjetodavni dani hrvatskog i njemačkog
nositelja mirovinskog osiguranja sa
osiguranicima i korisnicima mirovina. Kao
prvo mjesto održavanja savjetodavnih
dana određen je Zagreb. Razgovori su
protekli u otvorenoj, radnoj i prijateljskoj
atmosferi.

Novi telefonski brojevi
Područne službe u Karlovcu
Zbog zamjene telefonske centrale
Područne službe Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje u Karlovcu, 25.
listopada 2010. došlo je do promjene
telefonskih brojeva.
Molimo korisnike usluga Zavoda za
razumijevanje zbog mogućih tehničkih
poteškoća.

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

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2505

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2051

Razgovorni dani s
predstavnicima slovenskog
mirovinskog osiguranja

Hrvatski sabor prihvatio Izvješće
o radu i poslovanju Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2009.

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

Dana 1. listopada 2010. na 20. sjednici
sa 106. glasova “za” i 2 “suzdržana” .
Hrvatski sabor je prihvatio Izvješće o
radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje za 2009. Saborska
rasprava je zaključena 29. rujna 2010.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2482

Razgovorni dani s predstavnicima
slovenskoga mirovinskog osiguranja i
osiguranicima koji su radili u Republici
Hrvatskoj i/ili Republici Sloveniji održani
su 21. listopada 2010. u Ljubljani,
Kolodvorska 15 u prostorijama slovenskog
nositelja mirovinskog osiguranja.
Stranke su pokazale interes i došle u
velikom broju. Pitanja su se odnosila na
uvjete za ostvarivanje prava na starosnu
i invalidsku mirovinu, kao i mogućnost
ostvarivanja prava na razmjerni dio
hrvatske prijevremene mirovine.
Neka pitanja su se odnosila i na
utvrđivanje statusa hrvatskih branitelja i
branitelja HVO. Više stranaka informiralo
se za ostvarivanje prava na starosnu
mirovinu s obzirom na to da su, osim
staža u Hrvatskoj i Sloveniji, bili zaposleni
i u Bosni i Hercegovini.
Razgovori su protekli u radnom i srdačnom
ozračju.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2501

