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GODINA II.

ODRŽANI HRVATSKO-MAKEDONSKI
RAZGOVORI TIJELA ZA VEZU

OSNOVNI PODACI

BROJ 3

OŽUJAK 2010.

Sretan Uskrs od srca Vam želi
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

U Zagrebu su 16. i 17. ožujka 2010.
Mirovinsko osiguranje za

održani hrvatsko-makedonski razgovori

veljaču 2010. (u ožujku

tijela za vezu. U dvodnevnom posjetu

2010.)

predstavnika

U Zavodu je bilo:
1 499 465 osiguranika
1 181 932 korisnika mirovine

i

invalidsko

Makedonije

Fonda

za

mirovinsko

osiguranje

Republike

Hrvatskom

zavodu

za

mirovinsko osiguranje bili su savjetnica
direktora

Fonda

za

mirovinsko

osiguranje

i

Odnos broja korisnika mirovina i

invalidsko

Republike

osiguranika 1 : 1,27.

Makedonije Nigjar Toska, načelnica
Odjela za matičnu evidenciju Jadranka

Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.164,62 kn.

Jovanovska i koordinatorica Margarita
Trajkova.

Udio prosječne mirovine (prema

Makedonsko izaslanstvo u ime Zavoda

ZOMO) u prosječnoj neto plaći

primili su pomoćnica ravnatelja za Sektor

za siječanj 2010. (5.258 kn)

provedbe

iznosi 41,17%.

socijalnom osiguranju Ljiljana Marković,

Procjena potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i mirovinskih
primanja iznosi 2.950.850.000 kn.

međunarodnih

ugovora

o

načelnica Odjela međunarodne suradnje,
revizije i rješavanja o pravima u drugom
stupnju Teodora Marinović, načelnica
Odjela provedbe međunarodnih ugovora
Ksenija Milić Štrkalj, načelnica Odjela

Doplatak za djecu za
veljaču 2010. (u ožujku
2010.)

poslova

matične

evidencije

Darija

Uremović, viši koordinator u Sektoru
provedbe

međunarodnih

ugovora

o

socijalnom osiguranju Tomislav Solomun
U Zavodu je bilo 216 268

i koordinatorica u Odjelu međunarodne

korisnika doplatka za djecu za

suradnje, revizije i rješavanja o pravima u

408 418 djece.

drugom stupnju Nada Barešić.

Prosječna svota doplatka za

Upravno vijeće je na istoj sjednici donijelo
Odluku o osnovicama za utvrđivanje
vrijednosnog boda prema osobnom
činu, ustrojbenom mjestu i zvanju HRVI
iz Domovinskog rata za godinu 2009. i
Odluku o visini najniže mirovine hrvatskom
branitelju iz Domovinskog rata za godinu
2010.

djecu (bez razlika za prethodne
mjesece) iznosi 350,48 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
355,24 kn.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu doplatka za djecu
iznosi 145.088.000 kn.

Na 21. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj
10. ožujka 2010., Upravno vijeće dalo je
suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje za prodaju dionica
društva „Uljanik“ d.d. Pula iz portfelja
Republike Hrvatske – Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje. Također, dana je
suglasnost ravnatelju Zavoda za prodaju
dionica društava iz portfelja Republike
Hrvatske – Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, i to za: „Brodogradilište
Kraljevica“ d.d. - Kraljevica, „Brodograđevna
industrija 3. Maj“ d.d. - Rijeka, „Brodotrogir“
d.d. - Trogir, „Brodograđevna industrija
Split“ d.d. - Split, „Meiso“ d.d. - Goričan
i „ZRC Lipik“ d.d. – Lipik, pod posebnim
uvjetima.

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2360

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2357

INFO TELEFONI
0800 63 63 63

POZIV ZA PRETHODNO
UTVRĐIVANJE INOZEMNOG STAŽA
Hrvatski

zavod

za

mirovinsko

besplatni telefon za pozive iz
RH radnim danom
od 8 do 16 sati

osiguranje poziva osobe koje su radile

+385 1 48 91 666

na mirovinu iz hrvatskog osiguranja, da

radnim danom od 8 do 16 sati

u područnim službama Zavoda prema

u inozemstvu, a u sljedećih pet godina
ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava

060 103 103

mjestu prebivališta podnesu Zahtjev za

govorni automat
cijena poziva 1,13 kn/min

utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih

www.mirovinsko.hr

brže ostvarivanje prava na hrvatsku

www.mirovinsko.hr/mobile

u inozemstvu, kako bi se omogućilo što

mirovinu.
Tiskanica

zahtjeva

dostupna

je

na

internetskoj stranici www.mirovinsko.hr
ili u područnim službama i ispostavama
Zavoda, a dodatne informacije na INFO
TELEFONIMA Zavoda 0800 63 63 63 i
01/4891-666.
Ugovori o socijalnom osiguranju koje
je Republika Hrvatska sklopila i koje
primjenjuje propisuju načelo zbrajanja
staža osiguranja navršenog u državama
ugovornicama radi ostvarivanja i očuvanja
prava iz mirovinskog osiguranja. Staž
potvrđen od strane inozemnog nositelja
Zavod pribraja stažu ostvarenom u
Hrvatskoj kako bi se zadovoljio uvjet
staža potreban za stjecanje prava na
mirovinu iz hrvatskog osiguranja. Uvjeti
za hrvatsku mirovinu i važni brojevi
telefona dostupni su i preko mobilnih
uređaja na adresi http://www.mirovinsko.
hr/mobile.

Inozemni nositelj osiguranja potvrđuje
svoja razdoblja osiguranja na posebno
ugovorenoj tiskanici, a zbog dugotrajnosti

Newsletter HZMO
Nakladnik:

osiguranja duže se čeka i na hrvatsku

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2350

mirovinu.
Posebno pozivamo osobe koje su radile

A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb

podnesu zahtjeve za utvrđivanje staža

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

Za potrebe medicinskog vještačenja u
mirovinskom osiguranju utvrđeni su sljedeći
obrasci:
1. »Izvješće s nalazom i mišljenjem
liječnika« (obrazac 1-IN)
2. »Opći podaci o osiguraniku s opisom
poslova koje obavlja« (obrazac 2-IN)
3. »Nalaz i mišljenje vještaka o invalidnosti«
(obrazac 3-IN)
4. »Nalaz i mišljenje vještaka o tjelesnom
oštećenju« (obrazac 4-TO)
5. »Nalaz i mišljenje vještaka o općoj
nesposobnosti za rad« (obrazac 5-O)
6. »Mišljenje Stručnog povjerenstva za
reviziju« (obrazac 6-R)
7. »Nalaz i mišljenje vještaka na ponovnom
- kontrolnom pregledu« (obrazac 7-PK)
8. »Nalaz i mišljenje višeg vještaka«
(obrazac 8-Ž).
Opširnije:

u državama koje su nastale raspadom

Mile Rukavina

Radi primjene Uredbe o medicinskom
vještačenju u mirovinskom osiguranju
(»Narodne novine«, broj 73/09.), ravnatelj
H r v a t s k o g
zavoda
za
mirovinsko
osiguranje Mile
Rukavina donio
je
Odluku
o
obliku i sadržaju
obrazaca o medicinskom vještačenju u
mirovinskom osiguranju. Obrascima za
medicinsko vještačenje u mirovinskom
osiguranju smatraju se svi obrasci koji se
koriste u postupku ocjene radne sposobnosti
i tjelesnog oštećenja u Hrvatskom zavodu
za mirovinsko osiguranje.

postupka potvrđivanja inozemnog staža

Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje - Središnja služba

Za nakladnika:

RAVNATELJ ZAVODA DONIO ODLUKU
O OBLIKU I SADRŽAJU OBRAZACA
O MEDICINSKOM VJEŠTAČENJU U
MIROVINSKOM OSIGURANJU

bivše

Jugoslavije

da

pravodobno

jer razdoblja zaposlenja u Makedoniji,
Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji ili
Crnoj Gori, iako su upisana u radnoj
knjižici, mora ih obavezno potvrditi nositelj
mirovinskog osiguranja te države.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=1381

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
www.mirovinsko.hr u rubrici “Publikacije”.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=1380

