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osnovni podaci
Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2010. (u rujnu
2010.)
U Zavodu je bilo:
1 536 944 osiguranika
1 191 137 korisnika mirovine
Odnos broja korisnika mirovina i
osiguranika 1 : 1,29
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.163,78 kn.
Udio prosječne mirovine (prema
ZOMO) u prosječnoj neto plaći
za srpanj 2010. (5.323 kn) iznosi
40,65 .
Procjena potrebnih sredstva za
isplatu mirovina i mirovinskih
primanja iznose 2.902.000.000 kn.

Doplatak za djecu za
kolovoz 2010. (u rujnu
2010.)
U Zavodu je bilo 216 125
korisnika doplatka za djecu za
413 041 djece.
Prosječna svota doplatka za
djecu (bez razlika za prethodne
mjesece) iznosi 351,76 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu ( sa razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
359,54 kn.
Procjena potrebnih sredstva
za isplatu doplatka za djecu
iznose 148.506.000 kn.

godina Ii.

OD 1. SRPNJA U PRIMJENI JE
ZAKON O SMANJENJU MIROVINA
ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH
PREMA POSEBNIM PROPISIMA O
MIROVINSKOM OSIGURANJU

Pojedine skupine osiguranika pravo
na mirovinu, osim prema odredbama
ZOMO-a, ostvaruju pod povoljnijim
uvjetima. Ti povoljniji uvjeti propisani su
posebnim propisima.
Zakon o smanjenju mirovina određenih,
odnosno ostvarenih prema posebnim
propisima o mirovinskom osiguranju
objavljen je u «Narodnim novinama» broj
71/10., a stupio je na snagu 1. srpnja 2010.
Prema Zakonu o smanjenju mirovina
određenih, odnosno ostvarenih prema
posebnim propisima o mirovinskom
osiguranju, te se mirovine od 1. srpnja
2010. smanjuju za 10%.
Smanjenju
mirovina
ne
podliježu:
- mirovine u mjesečnoj svoti do 3.500,00 kn
- mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz
Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida,
s oštećenjem organizma od 100%
mirovine
prema
Zakonu
o
posebnim pravima iz mirovinskog
osiguranja i pravima po osnovi
nezaposlenosti zaposlenika u istarskim
ugljenokopima »Tupljak« d.d. Labin
- mirovine prema Zakonu o uvjetima za
stjecanje prava na starosnu mirovinu
radnika profesionalno izloženih azbestu.
Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja
za 10% primjenjuje se na svotu mirovine
koja pripada korisniku mirovine prema
zakonu, prije nego što se odbije dodatni
doprinos za zdravstveno osiguranje,
porez, prirez i druge obustave.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2436

ODRŽANA 28. SJEDNICA UPRAVNOG
VIJEĆA HZMO-A
Na 28. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj
15. rujna 2010., Upravno vijeće donijelo je
Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za 2010. godinu u skladu s Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. Također je usvojilo
i Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda
za razdoblje siječanj – lipanj 2010.
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Izvješće o radu i poslovanju
Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za 2009. na raspravi u
Hrvatskom saboru

Prema dnevnom redu 20. sjednice Hrvatskog sabora, u srijedu 29. rujna 2010. zastupnici su raspravljali o Izvješću o radu i
poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za 2009. U uvodnom izlaganju
ravnatelj Zavoda Mile Rukavina ukratko
se osvrnuo na rad i poslovanje, te rezultate rada Zavoda u 2009. Naglasio je da je u
Zavodu nastavljen trend dobrih poslovnih
rezultata. Naime, nešto veći opseg posla
nego u prethodnom izvještajnom razdoblju
obavljen je s manjim brojem radnika, korištenjem maksimalno unutarnjih „rezervi“ a
svi ključni poslovi obavljeni su u utvrđenim
rokovima i predviđenom dinamikom. U Zavodu je 31. prosinca 2009. bilo evidentirano
1 173 814 korisnika mirovine i 1 530 233
osiguranika, što daje omjer 1:1,30 (u 2007.
taj omjer je bio 1 : 1,41, a u 2008. omjer je
bio 1 : 1,40). Prosječna mirovina ostvarena
prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za
prosinac 2009. (umanjena za porez, prirez i
poseban porez) iznosila je 2.169,32 kn, što
je za 1,99% više nego u prethodnoj godini,
a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto
plaći iznosio je 40,46 % (u 2008. iznosio je
39,31%).
Izvješće su raspravili i podržali Odbor za rad
i socijalno partnerstvo i Odbor za financije i državni
proračun, te
klubovi zastupnika, a o Izvješću će se glasati naknadno.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2482

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
www.mirovinsko.hr
www.mirovinsko.hr/mobile
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IZ IZVJEŠĆA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – LIPANJ 2010.
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na 28. sjednici održanoj 15.
rujna 2010. usvojilo je Izvješće o financijskom
poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010.
Poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010.
godine odvijalo se u skladu s Financijskim planom Zavoda za 2010. godinu, koji je sastavni
dio Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje
siječanj – lipanj 2010. godine prikazuje prihode i primitke koji su sastavni dio prihoda proračuna i rashode Zavoda unutar razdjela 050
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - Glava 20. Ukidanjem uplatnih računa Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje od siječnja 2007.
godine, svi prihodi i
primici uplaćuju se
na jedinstveni račun
Riznice, odnosno svi
rashodi i izdaci izvršavaju se s računa
Riznice. Izvješće o
financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje
siječanj – lipanj 2010. izrađeno je u skladu
sa Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu,
Pravilnikom o financijskom izvještavanju u
proračunskom računovodstvu i Pravilnikom
o proračunskom računovodstvu i računskom
planu.
Sustavom proračunskog računovodstva postavljeni su temelji za analitički okvir financijskog izvještavanja. Knjiženje poslovnih događaja u proračunskom računovodstvu temelji
se na zakonskim propisima i računovodstvenim načelima, pri čemu
se prihodi i rashodi
iskazuju uz primjenu
modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja.
Ukupni prihodi u razdoblju siječanj – lipanj
2010.
ostvareni su u svoti od
17.870.889.732 kn, što
čini 50,75% planiranih
prihoda i u odnosu na
isto razdoblje protekle
godine veći su za 3,0%, a namijenjeni su za
financiranje sustava mirovinskog osiguranja.
Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2476

POTVRDE O ŽIVOTU ZA 2010. KORISNICIMA KOJIMA SE MIROVINA ISPLAĆUJE
U INOZEMSTVO
U skladu s
odredbama
međunarodnih
ugovora o socijalnom osiguranju Hrvatski
zavod za mirovinsko osiguranje svake godine dostavlja na
ovjeru potvrde
o životu korisnicima kojima
se
mirovina
isplaćuje u inozemstvo. U Središnjoj službi Zavoda automatskim se putem tiskaju potvrde o životu
za 2010. godinu za sve korisnike kojima se
mirovina isplaćuje u inozemstvo. Tiskanice
potvrda o životu za 2010. godinu dopunjene
su tekstom izjave korisnika mirovine je li u
radnom odnosu, odnosno obavlja li samostalnu djelatnost ili ne.
Potvrde o životu ne šalju se svim korisnicima
u isto vrijeme, već su raspoređene tijekom
godine prema sljedećem rasporedu: u veljači se tiskaju i otpremaju potvrde o životu
korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u
Bosnu i Hercegovinu; u travnju potvrde o
životu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u Srbiju; u rujnu korisnicima kojima se
mirovina isplaćuje u sve ostale države osim
Njemačke, a u listopadu korisnicima kojima
se mirovina isplaćuje u Njemačku.
Potvrdu o životu potrebno je ovjeriti kod inozemnog nositelja osiguranja, diplomatskokonzularnog predstavništva, upravnih tijela
ili kod javnog bilježnika, a izjavu treba popuniti i vlastoručno potpisati korisnik mirovine,
te ju vratiti nadležnoj službi Zavoda u roku
koji je naveden na
potvrdi o životu.
Korisnicima mirovine koji ne vrate
ovjerenu potvrdu o
životu do roka navedenog u potvrdi
o životu obustavit
će se isplata mirovine.
Važno je naglasiti
da korisnici inozemnih mirovina koji žive u
Republici Hrvatskoj mogu dvojezične potvrde koje dobivaju od inozemnog nositelja
osiguranja ovjeriti u područnim službama i
ispostavama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2477

