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GODINA II.

OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2010. (u lipnju
2010.)
U Zavodu je bilo:
1 519 529 osiguranika
1 187 101 korisnika mirovine
Odnos broja korisnika mirovina i
osiguranika 1 : 1,28.
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.160,10 kn.
Udio prosječne mirovine (prema
ZOMO) u prosječnoj neto plaći
za travanj 2010. (5.246 kn)
iznosi 41,18%.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i mirovinskih
primanja iznosi 2.956.350.000 kn.

Doplatak za djecu za
svibanj 2010. (u lipnju
2010.)
U Zavodu je bilo 207 608
korisnika doplatka za djecu za

Na 24. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj
17. lipnja 2010., Upravno vijeće usvojilo
je Godišnje izvješće o radu i poslovanju
Zavoda za 2009.
Također, Upravno vijeće dalo je suglasnost
za prodaju dionica društava HOTELI
ŽIVOGOŠĆE d.d. Živogošće i HOTELI
PODGORA d.d. Podgora, iz portfelja
Republike Hrvatske, raspisivanjem javnog
poziva.
Upravno vijeće donijelo je i odluke o
davanju prethodne suglasnosti ravnatelju
Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi
usluge godišnjeg najma IBM sistemskog
softvera za središnje računalo, te softvera
za podršku rada baza podataka, kao i za
prodaju dva stana u vlasništvu Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje.
Osim navedenog, na sjednici su donesene
i odluke o raspisivanju natječaja za
imenovanje vještaka u područnim službama
u Sisku i Splitu.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2419

397 475 djece.
Prosječna svota doplatka za
djecu (bez razlika za prethodne
mjesece) iznosi 351,94 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
385,70 kn.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu doplatka za djecu
iznosi 153.308.000 kn.
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dr. sc. Antom Škemberom, pomoćnikom
ravnatelja za provedbu mirovinskog
osiguranja i doplatka za djecu, Grozdanom
Butković, u.z. pomoćnice ravnatelja za
pravne, kadrovske i opće poslove i mr. sc.
Jasenkom Dukić, načelnicom Odjela za
odnose s javnošću.
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
Anka Slonjšak zahvalila je na prijemu i na
sadržajnoj raspravi te izrazila želju za što
boljom i kvalitetnijom budućom suradnjom
između dviju institucija.

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2413

U BEOGRADU ODRŽANI RAZGOVORI
TIJELA ZA VEZU
U razdoblju od 8. do 10. lipnja 2010. u
Beogradu su održani razgovori tijela za
vezu Republike Hrvatske i Republike Srbije
o provedbi Ugovora između Republike
Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije
o

socijalnom

osiguranju

u

području

mirovinskog osiguranja.
PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S
INVALIDITETOM POSJETILA ZAVOD
Na inicijativu ravnatelja Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje Mile Rukavine,
14. lipnja 2010. gđa Anka Slonjšak,
pravobraniteljica za osobe s invaliditetom,
sa svojim suradnicima Mirom PekićKnežević, zamjenicom pravobraniteljice,
te Fabijanom Kraljevićem, savjetnikom
pravobraniteljice za pravne poslove,
posjetila je Zavod. Pravobraniteljicu je
primio ravnatelj sa svojim suradnicima:

Tijekom

razgovora

razmijenjene

su

obavijesti o promjenama u zakonodavstvu
dviju

država

ugovornica

u

području

mirovinskog osiguranja.

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2414

INFO TELEFONI
0800 63 63 63
besplatni telefon za pozive iz
RH radnim danom
od 8 do 16 sati

+385 1 48 91 666

ODRŽANI RAZGOVORI S

U “Vodiču o pravima iz mirovinskog

PREDSTAVNICIMA SLOVENSKOG

osiguranja” sažeto su opisana sva prava

MIROVINSKOG OSIGURANJA
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
i Zavod za pokojinsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije i ove su godine

koja se ostvaruju u Zavodu
te

informacije

o

postupku

ostvarivanja tih prava. Vodič
možete dobiti u svim područnim
službama

Zavoda,

kao

i

u

radnim danom od 8 do 16 sati

organizirali razgovore s osiguranicima

Središnjoj službi, a osim u

060 103 103

koji su bili zaposleni i osigurani u

tiskanom obliku, dostupan je i na www.

govorni automat
cijena poziva 1,13 kn/min

Republici Sloveniji, radi davanja detaljnijih

mirovinsko.hr u rubrici “Publikacije”.

www.mirovinsko.hr

iz mirovinskog osiguranja u Republici

www.mirovinsko.hr/mobile

obavijesti o ostvarivanju njihovih prava
Sloveniji,

te

rješavanja

problema

vezanih

Sporazuma

o

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

pojedinačnih

uz

provedbu

socijalnom

osiguranju

između Republike Hrvatske i Republike
Slovenije.

“STATISTIČKE INFORMACIJE HZMO-a”
ISKLJUČIVO U DIGITALNOM OBLIKU
Publikacija

„Statističke

informacije

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“
od broja 1/2010. (koji je objavljen 10.
svibnja 2010.), odlukom ravnatelja Zavoda,
izlazi isključivo u digitalnom obliku. Ova
publikacija javno je dostupna na internetskim
stranicama Zavoda od 2003., a izlazi četiri
puta godišnje.
Opširnije:

Ako

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2407

želite

primati

obavijest

o

objavi

novih brojeva, možete se prijaviti na listu
primatelja. Prijava i odjava na listu primatelja

Preko KORISNIČKIH STRANICA na
internetskoj
mirovinsko.hr,

stranici
uz

Zavoda
uvid

u

www.
osobne

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

obavijesti o objavi novih brojeva moguća

kao i popuniti i poslati Obavijest za

je u bilo kojem trenutku preko internetskih

pretkompletiranje podataka.

Newsletter HZMO

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

Nakladnik:

i ispostava Zavoda, kao i u Središnjoj

Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje - Središnja služba

službi, zatražite svoje korisničko ime i

A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb

stranica Zavoda, nakon čega će na Vašu
adresu e-pošte doći molba za potvrdu
odabira (klikom na poveznicu – url ili link).

lozinku.

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

Opširnije:
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Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2391

