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GODINA II.

RAZGOVORI S PREDSTAVNICIMA
AUSTRIJSKOG MIROVINSKOG
OSIGURANJA

OSNOVNI PODACI

BROJ 8

KOLOVOZ 2010.

IZ IZVJEŠĆA O RADU I POSLOVANJU
ZAVODA ZA 2009.
Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatsk-

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i nos-

oga sabora je na sjednici održanoj 13. srpnja

itelj mirovinskog i invalidskog osiguranja u Re-

2010., razmotrio i prihvatio Izvješće o radu i

publici Austriji tradicionalno održavaju razgovore

poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko

radi rješavanja pojedinačnih problema vezanih

osiguranje za 2009. te je Hrvatskom saboru

U Zavodu je bilo:

uz provedbu Ugovora o socijalnom osiguranju

predložio njegovo prihvaćanje. Prenosimo dio

1 542 110 osiguranika

između Republike Hrvatske i Republike Austrije.

Izvješća u kojem se govori o stanju sustava

1 189 741 korisnika mirovine

Hrvatski osiguranici koji su bili zaposleni i osigu-

Mirovinsko osiguranje za
srpanj 2010. (u kolovozu
2010.)

Odnos broja korisnika mirovina i
osiguranika 1 : 1,30
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.165,46 kn.

rani kod nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja u Republici Austriji na tim razgovorima
moći će dobiti detaljne obavijesti o ostvarivanju

mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti u 2009. godini, a cijelo izvješće objavljeno je na intenetskim stranicama Zavoda.
Osiguranici na dan 31. prosinca 2009.

svojih prava iz mirovinskog i invalidskog osigu-

Na dan 31. prosinca 2009. u Zavodu je bilo

ranja u Republici Austriji.

evidentirano 1 530 233 osiguranika. Od toga
broja bio je 786 660 osiguranika mlađih od 40

Udio prosječne mirovine (prema

Razgovori će se održati:

godina, 413 218 osiguranika u dobi od 40 do

ZOMO) u prosječnoj neto plaći

•

49 godina i 330 355 osiguranika koji imaju 50 i

14. rujna 2010. u Varaždinu

više godina života.

za lipanj 2010. (5.415 kn) iznosi

u prostorijama HZMO-a, Područna

40,00%.

služba u Varaždinu, Kolodvorska 20 c

U pogledu osnove osiguranja, 1 399 651

početak u 9,00 sati

(91,47%) osiguranik bio je zaposlen kod

Procjena potrebnih sredstva za
isplatu mirovina i mirovinskih

•

15. rujna 2010. u Čakovcu
u prostorijama Doma umirovljenika

primanja iznose 2.900.000.000 kn.

početak u 10,00 sati
Doplatak za djecu za
srpanj 2010. (u kolovozu
2009.)

•

410 044 djece.
Prosječna svota doplatka za
djecu (bez razlika za prethodne
mjesece) iznosi 351,57 kn.

obrtnik, 33 806 (2,21%) poljoprivrednika i 21
725 (1,42%) osiguranika koji obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.

16. rujna 2010. u Zagrebu

Posljednjih 15 godina kontinuirano se sman-

u prostorijama HZMO-a, Središnja

juje broj i udjel poljoprivrednika u ukupnom

služba, A. Mihanovića 3, soba 405

broju osiguranika (u 1995. bilo ih je 149 481

početak u 10,00 sati

ili 9,53%), što je posljedica smanjivanja broja i

U Zavodu je bilo 214 449
korisnika doplatka za djecu za

pravnih ili fizičkih osoba, 75 051 kod (4,90%)

sve starijeg poljoprivrednog stanovništva. Osim
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2464

toga, prema zakonskim odredbama koje su na
snazi od 18. prosinca 2002. obvezno su osigurani poljoprivrednici ako su vlasnici, posjednici
ili koncesionari poljoprivrednog zemljišta kojima je poljoprivreda jedino ili glavno zanimanje,
dok članovi njihovog kućanstva nisu obvezno

Prosječna svota doplatka

osigurani.

za djecu ( sa razlikama za

Odnos broja osiguranika i umirovljenika

prethodne mjesece) iznosi
361,97 kn.
Procjena potrebnih sredstva
za isplatu doplatka za djecu
iznose 148.425.000 kn.

Nakon velikog pada broja osiguranika devedesetih godina, zbog gospodarskog rasta i
reformi mirovinskog osiguranja generacijske
solidarnosti koja je počela primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju, broj osiguranika u razdoblju 2000-2007. kontinuirano se

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

povećavao. Međutim, zbog posljedica gospo-

mirovine bila je 68 godina i 11 mjeseci (žene),

darske krize u drugoj polovini 2008. počeo se

odnosno 71 godina i 10 mjeseci

smanjivati broj osiguranika, što je, s iznimkom
sezonskog povećanja tijekom ljetnih mjeseci,
nastavljeno i tijekom 2009. Na dan 31. prosinca 2009. evidentirana su ukupno 1 530 233
osiguranika i 1 173 814 korisnika mirovine, što
čini omjer od 1,30:1, do sada najniži zabilježeni

(muškarci), korisnika invalidske mirovine 61
godina i 5 mjeseci (žene), odnosno 61 godina
i 10 mjeseci (muškarci). Najveći broj umirovljenika u dobnoj je skupini od 65 do 69 godina
(208 084, odnosno 19,12%).

omjer broja osiguranika i umirovljenika u Repu-

Umirovljenici prema vrstama mirovina na

blici Hrvatskoj.

dan 31. prosinca 2009.

Kretanje broja umirovljenika

www.mirovinsko.hr

Nakon usporavanja u razdoblju 2000-2004.,

www.mirovinsko.hr/mobile

posljednjih pet godina povećao se priljev novih
umirovljenika, koji je zbog gospodarske krize
i povećane nezaposlenosti bio najizraženiji u
drugom polugodištu 2009.
U 2009. mirovinu je ostvarilo ukupno 56 970

Odnos broja osiguranika i korisnika mirovina

Od ukupno 1 173 814 umirovljenika, u koji su
broj uključeni i korisnicimirovina Hrvatske vojske i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), njih 600 301
(51,14%) korisnici su starosne mirovine. Invalidsku mirovinu ostvarilo je 322 598 korisnika
(27,48%), a obiteljsku mirovinu ostvarilo je
250 915 korisnika (21,38%).
Od ukupnoga broja umirovljenika, njih 992
590 (84,56%) ostvarilo je mirovinu prema
općim propisima o mirovinskom osiguranju,
što je neznatno povećanje u odnosu na 2008.
kada je taj postotak bio 84,35%, a 181 224
(15,44%) korisnika mirovinu je ostvarilo prema povoljnijim uvjetima propisanima posebnim zakonima.
Udjel mirovina u plaći
U

umirovljenika (28 649 starosnih i prijevremenih
starosnih mirovina, 13 139 invalidskih i 15 182
obiteljske mirovine), što je povećanje od 4,75%
u odnosu na prethodnu godinu.

međunarodnim

se

publikacijama

kao

prosječna mirovina navodi prosječna starosna
mirovina za puni radni vijek radnika i samostalnih profesija. Prema navedenim kriterijima, starosnu mirovinu s mirovinskim stažem
od 40 i više godina na dan 31.prosinca 2009.

Umirovljenici prema godinama mirovinskog

ostvarilo je 93 818 korisnika ili 18,23% od uku-

staža i trajanju korištenja mirovine

pnog broja korisnika starosnih mirovina, čija je

Prosječni mirovinski staž korisnika starosne

prosječna mirovina iznosila 3.199,65 kn, što

mirovine iznosi 32 godine, korisnika invalidske

iznosi 59,67% prosječne neto plaće za pros-

mirovine 24 godine, a obiteljske mirovine 27

inac 2009. godine.

godina, dok prosjek mirovinskog staža svih ko-

Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu

risnika mirovine iznosi 29 godina. Udjel umirov-

o mirovinskom osiguranju za prosinac 2009.,

ljenika s navršenim mirovinskim stažem od 40
Nakladnik:

umanjena za porez, prirez i poseban porez

i više godina u ukupnom broju umirovljenika

iznosila je 2.169,32 kn, a udjel te mirovine

Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje - Središnja služba

iznosi 11,54%, što je blago povećanje u odno-

u prosječnoj neto plaći iznosio je 40,46%.

su na 2008. kada je taj udjel iznosio 11,47%.

Prosječna

U 2009. godini prosječno korištenje starosne

2.409,73 kn ili 44,94% prosječne neto plaće.

mirovine iznosilo je 17 godina i 11 mjeseci (5

U 2009. mirovine su usklađene za 3,68%, što

mjeseci duže nego u 2008. godini), invalidske

znači da su usklađivanjem mirovine realno po-

19 godina i 2 mjeseca, a obiteljske 16 godina

rasle (više od rasta potrošačkih cijena) za 0,24%.
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starosna

mirovina

iznosila

je

i 8 mjeseci.
Dobna struktura umirovljenika
U 2009. prosječna dob korisnika starosne
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