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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2010. (u srpnju
2010.)
U Zavodu je bilo:
1 532 633 osiguranika
1 187 509 korisnika mirovine
Odnos broja korisnika mirovina i
osiguranika 1 : 1,29.
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.177,06 kn.
Udio prosječne mirovine (prema
ZOMO) u prosječnoj neto plaći
za svibanj 2010. (5.277 kn)
iznosi 41,26%.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i mirovinskih
primanja iznosi 2.946.310.000 kn.

Doplatak za djecu za lipanj
2010. (u srpnju 2010.)
U Zavodu je bilo 212 020
korisnika doplatka za djecu za
405 611 djece.
Prosječna svota doplatka za
djecu (bez razlika za prethodne
mjesece) iznosi 351,73 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
367,55 kn.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu doplatka za djecu
iznosi 149.085.000 kn.

GODINA II.

SVEČANO OTVOREN NOVOUREĐENI
POSLOVNI PROSTOR
PODRUČNE SLUŽBE U RIJECI
Potpredsjednik
Vlade Republike
H r v a t s k e
i
ministar
zdravstva
i
socijalne
skrbi
mr. sc. Darko
Milinović
u
ponedjeljak, 26.
srpnja 2010. u
Rijeci je otvorio
novouređeni
z a j e d n i č k i
poslovni prostor Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje. U svojem
obraćanju nazočnima ministar Milinović
zahvalio je zaposlenicima HZZO-a i
HZMO-a na radu koji su do sada obavljali
u često nemogućim uvjetima, a korisnicima
na strpljenju. Preuređenjem ove poslovne
zgrade omogućeno je kvalitetnije dobivanje
usluga na jednom mjestu i na višoj razini,
što je i dio
projekta
Vlade RH.
„Ulaganje
u zdravstvo
i
socijalnu
skrb
nije
trošak, ono
je ulaganje u budućnost“, rekao je na kraju
svog govora ministar Milinović.
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Strizrepa, ravnatelja HZZO-a, mr. sc.
Fedora Dorčića, rukovoditelja Područnog
ureda HZZO-a u Rijeci, predstavnike Grada
Rijeke, predstavnike Primorsko-goranske
županije, riječkog nadbiskupa mons. dr.

Ivana Devčića, predstavnike udruga,
predstavnike medija te sve ostale uzvanike
i goste. Obnovljeni i osuvremenjeni
poslovni prostor Područne službe HZMO-a
u Rijeci, osim obnove i modernizacije
poslovnog prostora, u cijelosti podržava
i projekt Novog načina rada s korisnicima
usluga Zavoda. Ovaj projekt ujedno je i
dio preustroja i modernizacije Zavoda,
a uveden je u sve područne službe
Zavoda, a posebno u do sada obnovljene i
preuređene poslovne prostore u Vukovaru,
Osijeku, Slavonskome Brodu, Zagrebu,
Gospiću i Karlovcu. „Obnovom ovog
poslovnog prostora ostvareno je nekoliko
ciljeva“, rekao je Rukavina, „osiguranicima
i korisnicima omogućit će brzo i kvalitetno
pružanje usluga na suvremen i učinkovit
način, olakšan je pristup bolesnim i starijim
osobama i osobama s invaliditetom, a
radnicima Zavoda osigurat će dobar i
ugodan ambijent i bolje uvjete rada“.

Uz ministra Milinovića nazočnima su se
obratili i Tihomir Strizrep, ravnatelj HZZO-a,
Mile Rukavina, ravnatelj HZMO-a te mr. sc.
Fedor Dorčić, rukovoditelj Područnog ureda
HZZO-a u Rijeci.
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje Mile Rukavina je na početku
obraćanja nazočnima pozdravio, uz
ministra Milinovića, i Dražena Jurkovića,
državnog tajnika za zdravstvo, Tihomira

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2454

Porez na mirovine
OD 1. SRPNJA 2010. UKINUT
POSEBAN POREZ OD 2%

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

Na 25. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj
15. srpnja 2010., donesene su odluke
o imenovanju vještaka i viših vještaka u
Središnjoj i područnim službama Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje.
Osim navedenog, na sjednici su donesene
i odluke o ponovnom raspisivanju natječaja
za imenovanje višeg vještaka u Središnjoj
službi – Sektoru provedbe i vještaka u
Središnjoj službi – Sektoru provedbe
međunarodnih ugovora o socijalnom
osiguranju. Također donesena je i Odluka
o visini naknade za obavljanje medicinskog

Porez na mirovine obračunava se, u
skladu s odredbama Zakona o porezu na
dohodak, na mirovine korisnika kojima
mirovina podliježe obračunu poreza uz
primjenu osobnih odbitaka.
Za svaki mjesec poreznog razdoblja,
oporezuju se mirovine veće od osobnog
odbitka koji za umirovljenike koji koriste
starosnu i invalidsku mirovinu te za
članove obitelji koji koriste obiteljsku
mirovinu (osim djece) iznosi najmanje
3.200,00 kn. Osobni odbici priznaju se i
za uzdržavane članove obitelji i invalidne
članove obitelji, odnosno umirovljenika

vještačenja.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2441

OBJAVLJENE STATISTIČKE
INFORMACIJE HZMO-a BROJ 2/2010.
Na internetskim stranicama Zavoda
objavljen novi broj Statističkih informacija
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
broj 2/2010. (srpanj 2010.).

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

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. lipnja 2010., kao
i prosječan broj u razdoblju od 1. siječnja
do 30. lipnja 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=2448

s invaliditetom te povećavaju osobni
odbitak od 3.200,00 kn.
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama
Zakona o porezu na dohodak od 1. srpnja
2010. porez se obračunava po stopama
od 12, 25 i 40% (“NN”, broj 80/10.).
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2437

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

