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GODINA II.

STUPIO NA SNAGU ZAKON O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZOMO-a

OSNOVNI PODACI

STUDENI 2010.

zatečenim osiguranicima omogućen je
ostanak, odnosno istup iz osiguranja ako

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
Mirovinsko osiguranje za
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o mirovinskom osiguranju stupio je na

nisu

obuhvaćeni

upisnikom

obiteljskih

poljoprivrednih kućanstava.

listopad 2010. (u studenom

snagu 1. studenoga 2010., a objavljen je

2010.)

u „Narodnim novinama“ broj 121. od 28.

Zakon o mirovinskom osiguranju također je

listopada 2010.

usklađen s propisima o pomorstvu, obrtu,

Najvažnije novine su:

poljoprivredi,

U Zavodu je bilo:
1 499 265 osiguranika
1 195 903 korisnika mirovine

•

izjednačavaju

se

uvjeti

za

ostvarivanje prava na starosnu mirovinu i

Odnos broja korisnika mirovina i

prijevremenu starosnu mirovinu za žene

osiguranika 1 : 1,25.

i muškarce, tako da se dobna granica

trgovačkim

društvima,

o

socijalnoj skrbi.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2508

za ostvarivanje prava za žene postupno
Prosječna mirovina (prema

povećava – svake godine za 3 mjeseca.

ZOMO) iznosi 2.163,88 kn.

Prijelazno razdoblje traje do 2030.

Udio prosječne mirovine (prema

•

postotak smanjenja prijevremene

U službenom listu Republike Hrvatske

ZOMO) u prosječnoj neto plaći

starosne mirovine za buduće korisnike te

– Narodnim novinama, broj 130. od 22.

za rujan 2010. (5.291 kn) iznosi

mirovine određuje se zavisno od njihovog

studenoga 2010. objavljen je pročišćeni

navršenog mirovinskog staža. Umanjenje

tekst Zakona o mirovinskom osiguranju, koji

Procjena potrebnih sredstava

polaznog faktora kreće se od 0,15% do

je stupio na snagu 1. studenoga 2010.

za isplatu mirovina i mirovinskih

0,34% po mjesecu ranijeg odlaska u

primanja iznosi 2.902.000.000 kn.

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59.

mirovinu

Poslovnika Hrvatskoga sabora i zaključka

•

starosne mirovine (koje se prvi

Hrvatskog sabora od 22. listopada 2010.

Doplatak za djecu

put ostvaruju) – povećavat će se 0,15%

godine, klasa: 140-01/10-01/02, urbroj:

za listopad 2010. (u

po mjesecu kasnijeg odlaska u mirovinu,

6511-10-16,

studenom 2010.)

a najviše do 5 godina, tj. za 9%, ovisno o

Hrvatskog sabora na 105. sjednici održanoj

U Zavodu je bilo 208 475

navršenom mirovinskom stažu osiguranika

9. studenoga

korisnika doplatka za djecu za

•

2010. godine,

40,89%.

387 992 djece.

izjednačavaju se uvjeti starosne

OBJAVLJEN PROČIŠĆENI TEKST
ZOMO-a

Odbor

dobi za ostvarivanje prava na obiteljsku

utvrdio

Prosječna svota doplatka za

mirovinu, za roditelje (majka i otac) koje

pročišćeni

djecu (bez razlika za prethodne

je osiguranik, odnosno korisnik mirovine

tekst

uzdržavao

o mirovinskom

mjesece) iznosi 350,91 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
368,28 kn.
Procjena potrebnih sredstava

•

rok za prijavu i odjavu na mirovinsko

za

zakonodavstvo

je
Zakona

osiguranju.

osiguranje je s dosadašnjih 15 dana skraćen
na 8 dana
•

obvezno

mirovinsko

osiguranje

za isplatu doplatka za djecu

dosadašnjih individualnih poljoprivrednika

iznosi 142.889.940 kn.

uređeno je na potpuno nov način, a

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2514

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

OBJAVLJENE STATISTIČKE
INFORMACIJE HZMO-a BROJ 3/2010.
Na internetskim stranicama Zavoda
objavljen je novi broj Statističkih informacija
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
broj 3/2010. (listopad 2010.).
U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci
o: broju osiguranika prema godinama i
osnovama osiguranja (stanje na dan 31.
prosinca, od 1995. do 2009. godine), broju
osiguranika prema osnovama osiguranja i
spolu (stanje na dan 30. rujna 2010., kao
i prosječan broj u razdoblju od 1. siječnja
do 30. rujna 2010.), korisnicima mirovina
prema godinama i osnovama osiguranja
(stanje na dan 31. prosinca, od 1995. do
2009. godine), prosječnim mirovinama
prema godinama i vrstama (od 2005. do
2009.). 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,
prosječnom broju korisnika i dr.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2507

Preko KORISNIČKIH STRANICA na
internetskoj
mirovinsko.hr,

stranici
uz

Zavoda
uvid

u

www.
osobne

Podnošenje zahtjeva
STAROSNA MIROVINA I PRIJEVREMENA
STAROSNA MIROVINA
Postupak za ostvarivanje prava na starosnu
i prijevremenu starosnu mirovinu pokreće se
podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj
službi HZMO-a.
Nadležna je područna služba HZMO-a na
području na kojem je osoba koja podnosi
zahtjev bila posljednji put osigurana, a ako
je od posljednjeg osiguranja proteklo više
od 12 mjeseci, nadležna je područna služba
na području koje je prebivalište osobe
koja podnosi zahtjev. Ako je prebivalište
podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna
je područna služba na čijem je području bilo
posljednje osiguranje.
Zahtjev za priznanje prava na starosnu
i prijevremenu starosnu mirovinu može

se podnijeti najranije dva mjeseca prije
prestanka osiguranja.
Popunjenom zahtjevu za starosnu mirovinu
(tiskanica se može preuzeti na www.
mirovinsko.hr ili nabaviti u „Narodnim
novinama“) potrebno je priložiti radnu knjižicu
i sporazum o prestanku ugovora o radu.

podatke, možete poslati i zahtjev za
besplatni informativni izračun mirovine,

Opširnije:

kao i popuniti i poslati Obavijest za

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=226

pretkompletiranje podataka.
Da biste mogli pristupiti “Korisničkim
stranicama”, na šalterima područnih službi

Newsletter HZMO
Nakladnik:
Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje - Središnja služba

i ispostava Zavoda, kao i u Središnjoj
službi, zatražite svoje korisničko ime i
lozinku.

te

informacije

službama

o

postupku

Zavoda,

kao

i

u

Središnjoj službi, a osim u
tiskanom obliku, dostupan je i na www.

Mile Rukavina

mirovinsko.hr u rubrici “Publikacije”.

Uređuje:

urednistvo@mirovinsko.hr

koja se ostvaruju u Zavodu

možete dobiti u svim područnim

Za nakladnika:

tel: +385 1 45 95 269
fax:+385 1 45 95 168

osiguranja” sažeto su opisana sva prava

ostvarivanja tih prava. Vodič

A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb

Odjel za odnose s javnošću

U “Vodiču o pravima iz mirovinskog

Opširnije:

https://ssl.mirovinsko.hr

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=1380

