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PRILOG MJESEČNIKA "ŽIVOT S MIROVINOM", GODINA II, BROJ 8, VELJAČA 2006.

Drage umirovljenice i umirovljenici,
Iako je veljača mjesec kada u stručnu službu Zavoda dolazi najviše upita o ostvarivanju prava na doplatak za djecu,
ove godine nije tako. Upiti vezani uz dodatne informacije o izračunu obeštećenja umirovljenicima već treći mjesec
za redom čine više od 80 posto svih upita Zavodu. Ne jenjava ni pritisak na šaltere, telefone Zavoda, a i posjećenost
internetskih stranica Zavoda i dalje raste. Najviše je upita korisnika obiteljskih mirovina koji nisu stekli pravo na
obeštećenje i izražavaju svoje nezadovoljstvo. Uglavnom ih zanima mogućnost pokretanja upravnog postupka za
ostvarivanje prava na obeštećenje. Nezadovoljni su i korisnici najviših mirovina. Brojni su bili upiti umirovljenika koji
su mijenjali adresu i nisu još dobili obavijest, kao i upiti nasljednika prvoga nasljednog reda nakon umrlih korisnika
mirovina o ostvarivanju prava na isplatu obeštećenja.
Vaša urednica

ŠTO ĆE HZMO RADITI OVE GODINE
Program rada Zavoda za 2006. donijelo je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje na 16. sjednici održanoj 31. siječnja 2006. Program je u
cijelosti objavljen na internetskim stranicama. Donosimo izvadak o radu stručne
službe HZMO o pravima osiguranika

U 2006. godini planira se obavljanje
poslova u većem opsegu nego u 2005., s
poboljšanjem ažurnosti u radu, tj. povećanjem postotka ukupno riješenih predmeta
krajem godine i povećanjem broja predmeta
riješenih u roku do dva mjeseca. Na planirane rezultate utjecat će provedba zakona
donesenih krajem 2004. i tijekom 2005. i
to Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda
Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.,
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o mirovinskom osiguranju, te stavljanje u
funkciju projekta donošenja rješenja automatskim putem u provedbi međunarodnih
ugovora o socijalnom osiguranju.
S tim u vezi u 2006. godini planira se:
● daljnja provedba usvojenih mjera za
povećanje ažurnosti u obavljanju svih poslova iz područja mirovinskog osiguranja i
doplatka za djecu;
● rješavanje približno 103.000 predmeta

u prvom stupnju i približno 16.000 predmeta
u drugom stupnju;
● vođenje približno 40.000 postupaka za
ostvarivanje prava na mirovinu vezanih uz
provedbu 24 međunarodna ugovora o socijalnom osiguranju koje primjenjuje Republika Hrvatska;
● rješavanje približno 70.000 zahtjeva za
medicinsko vještačenje u tuzemnom osiguranju i približno 8.000 zahtjeva za medicinska vještačenja primjenom međunarodnih
ugovora;
● donošenje približno 280.000 rješenja
za ostvarivanje prava na doplatak za djecu;
● obavljanje tekuće kontrole obveznika
plaćanja doprinosa pravnih osoba u pogledu podataka relevantnih za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja (staž osiguranja, osnovica za plaćanje i ostvarivanje prava, doprinosi);
● obavljanje poslova kontrole staža i
osnovica za obvezno osiguranje samostal-

nih obveznika uplate doprinosa i kod njih
zaposlenih radnika;
● skupnim sistemskim obradama podataka i završnom obradom papirnog materijala
podržavanje približno 74.000.000 terminalskih transakcija i mikrografska obrada oko
6.800.000 različitih dokumenata;
● kontinuirano obavljanje poslova izlučivanja registraturnog gradiva prema planu
izlučivanja registraturnoga gradiva iz mirovinskih spisa i spisa doplatka za djecu,
usvojenom 26. travnja 2005. Osim što postoji zakonska obveza odabiranja arhivskog
gradiva, izlučivanje registraturnoga gradiva
iz mirovinskih spisa i spisa doplatka za djecu dugoročno je najučinkovitiji način rješavanja problema arhivskoga prostora. Da
bi se postigli ciljevi izlučivanja, tj. da bi se
počeo oslobađati arhivski prostor i istovremeno omogućilo arhiviranje dokumentacije
suvremenim metodama, potreban je kontinuiran rad na izlučivanju registraturnoga
gradiva u svim područnim službama.

UPRAVNO VIJEĆE:

FINANCIJSKI PLAN 2006.

Na 16. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
održanoj 31. siječnja 2006., Upravno vijeće donijelo je program rada Zavoda za
2006., kao i ﬁnancijski plan Zavoda za 2006. godinu.
Upravno vijeće prihvatilo je ﬁnancijsko izvješće Zavoda za razdoblje siječanj
– studeni 2005. i izvješće o realizaciji zaključka Hrvatskog sabora od 29. listopada
2005. vezanog uz izvješće o radu i poslovanju Zavoda za 2004. godinu.
Ujedno je donesena odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o prijenosu vlasništva
na nekretninama u Siraču s Ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju "Suvenir
Nova", Sirač, bez naknade.
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Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2006.

OBNOVA
ZAHTJEVA
DO KRAJA
VELJAČE

Pravo na doplatak za djecu, prema odredbama Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine broj 94/01) u 2006. godini mogu
ostvariti korisnici čiji dohodovni cenzus
iznosi do 40 posto proračunske osnovice.
Budući da je proračunska osnovica ostala
ista (3.326 kuna), i u ovoj godini doplatak
za djecu mogu ostvariti korisnici kojima ukupni prihod svih članova kućanstva ne prelazi
1.330,40 kuna mjesečno po članu.
Korisnici doplatka za djecu za svaku godinu moraju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu.
Korisnici koji žele ostvariti doplatak za
djecu bez prekida u isplati moraju obnoviti
zahtjev za ovu godinu do 28. veljače 2006.
Svima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu

nakon 28. veljače 2006., pravo pripada od
dana podnošenja zahtjeva.
Podsjećamo da je od 1. siječnja 2005.
na snazi novi Zakon o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji, čijom je odredbom (članak
34.) određeno da djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeci
zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja pripada doplatak za djecu u najvišem iznosu.
To znači da se toj djeci doplatak određuje
bez utvrđivanja ukupnog mjesečnog dohotka po članu kućanstva, u iznosu od 374,18
kuna.
Da bi ovi korisnici ostvarili pravo na doplatak za djecu, potrebno je podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (područnoj službi nadležnoj prema

Za nove korisnike doplatka
Zahtjev
Tiskanica zahtjeva može se ispisati
s internetske stranice Zavoda
www.mirovinsko.hr ili kupiti u
Narodnim novinama.
Osobna iskaznica (preslika)
Podnositelja zahtjeva i svih
punoljetnih članova kućanstva.
Dokaz o rođenju djeteta
Izvadak iz matice rođenih, rodni
list ili potvrda o rođenju.
Potvrda o redovitom školovanju
Za djecu stariju od 15 godina
života, osim za djecu s utvrđenim
težim oštećenjem zdravlja.
Dokazi o ostvarenom dohotku
svih članova kućanstva u 2005.
Potvrde isplatitelja
• o plaći
• o naknadi plaće zbog bolovanja
• o naknadi zbog porodnog
dopusta

UMIROVLJENIK

• o naknadi zbog nezaposlenosti i sl.
• mirovinska uputnica ili preslika
rješenja o mirovini za članove
kućanstva – umirovljenike
• potvrda porezne uprave o dohotku
od samostalne djelatnosti.
Za zahtjeve podnesene do 28. veljače
2006. dokazi o prihodima dostavljaju
se za 2004. i 2005. godinu, a za
zahtjeve podnesene od 1. ožujka
2006., samo za 2005. godinu.
Dokaze o prihodima ne treba
podnositi ako se pravo traži za
dijete s težim oštećenjem zdravlja
ili za dijete smrtno stradalog,
zatočenog ili nestalog hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata.
Za isplatu
Preslika kartice tekućeg računa
ili štedne knjižice podnositelja
zahtjeva.

Podsjećamo
korisnike
doplatka za
djecu da do
kraja ovog
mjeseca
trebaju
obnoviti
zahtjeve
kako bi mogli
nastaviti
primati
doplatak i u
tekućoj godini
bez prekida

mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva)
i priložiti dokaz o statusu djeteta (dijete
smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog
hrvatskog branitelja).
Informacije vezane uz podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu mogu se dobiti
svakim radnim danom od 8 do 16 sati i na
besplatnom otvorenom telefonu Zavoda
0800 63 63 63 te preko Call centra – 01/
4891 666, kao i na web stranicama Zavoda www.mirovinsko.hr.
U Područnoj službi u Zagrebu, A. Žaje
44, gdje se očekuje i najviše zahtjeva, informacije se mogu dobiti na brojevima telefona 01/4595 931 i 01/4595 932.
Podsjećamo da se zahtjevi mogu poslati i poštom.

Za korisnike koji primaju doplatak
Zahtjev
Tiskanica zahtjeva može se ispisati s internetske stranice Zavoda www.
mirovinsko.hr ili kupiti u Narodnim novinama.
Dokazi o ostvarenom dohotku svih članova kućanstva u 2004.
Potvrde isplatitelja
• o plaći
• o naknadi plaće zbog bolovanja
• o naknadi zbog porodnog dopusta
• o naknadi zbog nezaposlenosti i sl.
• mirovinska uputnica ili preslika rješenja o mirovini za nove članove
kućanstva – umirovljenike.
Dokaze o prihodima ne podnosi korisnik koji pravo ostvaruje za dijete s
težim oštećenjem zdravlja niti korisnik koji pravo ostvaruje za dijete smrtno
stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Izjava o promjenama
Promjene nastale u prethodnoj godini u broju i svojstvu članova kućanstva, npr.:
• o prestanku školovanja
• o zaposlenju
• o prestanku radnog odnosa
• o odlasku u mirovinu.
Za djecu stariju od 15 godina dokaz o redovitom školovanju potrebno je
dostaviti početkom nove školske godine.
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HRVATSKI ZAVOD
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
SREDIŠNJA SLUŽBA

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH IZNOSA MIROVINA
u siječnju 2006.

Vrste mirovina

Broj korisnika

Prosječna mirovina umanjena za porez i prirez

I. KORISNICI MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU
Starosna

563.970

2.040,30

Invalidska

234.829

1.636,54

Obiteljska

230.686

1.593,64

UKUPNO

1.029.485

1.848,12

II. HRVATSKA VOJSKA (prema ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih
službenika i ovlaštenih službenih osoba)
Starosna

1.751

4.331,13

Invalidska

9.149

2.599,04

Obiteljska

365

4.018,65

UKUPNO

11.265

2.914,27

III. HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA (prema ZOPHBDR )
Najniža mirovina (čl.31. st.3. ZOPHBDR)*
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1.877,85

Invalidska

27.684

4.983,12

Obiteljska

12.105

6.723,79

UKUPNO

39.821

5.509,76

5.675

3.908,57

Privremene naknade **
hrvatskih branitelja
isplaćene samo
automatskim putem

NAPOMENA
U iznos mirovine koji je isplaćen za ožujak 2004. godine, uračunava se iznos dodatka uz mirovinu (100 kuna i 6 posto od isplaćene mirovine
za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
("Narodne novine" broj 30/2004).
Iznosi mirovina umanjeni su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.), osim obiteljskih mirovina
prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.
* Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu uključene u ukupan broj korisnika mirovina (donošenjem konačnog rješenja o invalidskoj mirovini
uključuju se u broj korisnika invalidskih mirovina).
U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 94/2001).

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA PREMA VRSTAMA MIROVINA
u siječnju 2006.

UKUPNO
IZNOS
MIROVINE
do 500
500,01 - 1.000
1.000,01 - 1.500
1.500,01 - 2.000
2.000,01 - 4.000
4.000,01 - 8.000
veće od 8.000

UKUPNO

BROJ
KORISNIKA

STAROSNA

PROSJEČNA
MIROVINA

55.344
122.072
161.370
304.744
353.354
32.225
376

1.029.485

277,10
725,76
1.249,33
1.669,48
2.637,69
4.738,03
9.540,49

1.848,12

INVALIDSKA

OBITELJSKA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

27.046
62.203
62.899
135.225
249.714
26.530
353

266,51
707,03
1.234,64
1.674,68
2.664,93
4.769,45
9.528,06

19.510
23.378
53.863
75.772
58.717
3.581
8

276,02
724,47
1.260,95
1.661,47
2.576,94
4.685,99
10.314,72

8.788
36.491
44.608
93.747
44.923
2.114
15

312,07
758,51
1.256,00
1.668,44
2.565,74
4.431,89
9.420,22

563.970

2.040,30

234.829

1.636,54

230.686

1.593,64

NAPOMENA
U iznose mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO) koji se primjenjivao do
31. prosinca 1998.
U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina Hrvatske vojske i hrvatskih branitelja.
Iznosi mirovina umanjeni su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.), osim obiteljskih mirovina
prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.
Pripremljeno u Odjelu plana i analize
Zagreb, 9. siječnja 2006.
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najčća pitanja
PITANJE
Zašto su korisnici najviše mirovine koju su primali u razdoblju
rujan 1993. – prosinac 1998. navodno isključeni iz obračuna obeštećenja?
ODGOVOR
Zakonom o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od
12. svibnja 1998. propisano je da se razlika radi obeštećenja utvrđuje od
iznosa starosne, prijevremene starosne, invalidske i obiteljske mirovine
koja pripada korisnicima mirovina u razdoblju propisanom zakonom. Budući da se usklađuje iznos mirovine, a ne određuje se novi iznos najviše
mirovine, za korisnike najviše mirovine nema izračuna razlike jer je usklađeni iznos mirovine veći od najviše mirovine.
Na isti način je računata razlika i za korisnike mirovine sa zaštitnim dodatkom te za korisnike minimalne mirovine. Budući da se usklađuju samo
iznosi mirovina, a ne i granični iznos najnižega mirovinskog primanja,
odnosno iznos minimalne mirovine, razlika za ove korisnike se računa tek
kada mirovina, usklađena prema Zakonu o provođenju odluke Ustavnog
suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998., prijeđe granični iznos najnižega mirovinskog primanja, odnosno iznos minimalne mirovine.
PITANJE
Išla sam u starosnu mirovinu 1984., a od 2001. kada mi je umro
suprug uzela sam obiteljsku mirovinu jer mi je bila povoljnija tada
nekih 50 kuna. Sada ta obiteljska mirovina iznosi 3.366,92 kuna. S
obzirom na to da smo u razdoblju od 1. rujna 1993. do 31. prosinca
1998. i suprug i ja primali umanjenu mirovinu, a suprug je u međuvremenu umro, za koju mirovinu mi pripada obeštećenje – za moju
starosnu ili za obiteljsku? Mogu li birati povoljniji iznos?
ODGOVOR
Člankom 5. Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. određeno je da pravo na obeštećenje imaju
korisnici mirovine kojima je mirovina u isplati na dan stupanja na snagu
Zakona ili kojima je obustavljena radi zaposlenja, a u slučaju smrti korisnika mirovine nakon stupanja na snagu Zakona, prava mogu ostvariti
nasljednici prvog nasljednog reda.
Budući da starosna mirovina korisnice nije bila u isplati na dan stupanja na snagu Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. korisnica ne ostvaruje pravo na obeštećenje
na temelju te mirovine.
Pravo na obeštećenje, u skladu s člankom 2. Zakona o provođenju
odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998., imaju
korisnici starosnih, prijevremenih starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina ostvarenih prema odredbama Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i Zakona o mirovinskom i invalidskom
osiguranju, za razdoblje od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998.
Budući da je obiteljska mirovina korisnice priznata prema odredbama
Zakona o mirovinskom osiguranju, korisnica ne ostvaruje pravo na obeštećenje niti na temelju obiteljske mirovine.
PITANJE
Od kada će se primjenjivati i prevoditi privremene naknade u invalidske mirovine za HRVI prema novom zakonu?
ODGOVOR
Naknade iz radnog odnosa kao i privremene naknade koje se isplaćuju
kao povoljnije, prema prijašnjem propisu obvezno se prevode u invalidsku
mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti, odnosno opće nesposobnosti, neovisno o tome je li prevedeno pravo povoljnije ili nije za hrvatskog
branitelja. Prevođenje prava prema članku 152. do 155. Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji obavit će
se najkasnije u roku od tri godine kako je to propisano Zakonom.
PITANJE
Majka sam djeteta koje prima obiteljsku mirovinu prema Zakonu o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji, jer je otac nestali hrvatski branitelj. Mogu li ostvariti pravo i
na doplatak za djecu?
ODGOVOR
Pravo na doplatak za djecu možete ostvariti ako podnesete zahtjev i
priložite dokaze o statusu djeteta koji se dokazuje rješenjem nadležnoga županijskog ureda uprave, odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba. Kao dokaz može poslužiti i rješenje o priznanju prava koje
je dijete ostvarilo kao član obitelji nestalog hrvatskog branitelja, prema
odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
i članova njihovih obitelji. Ako se zahtjev podnese do 28.veljače pripada
vam pravo na doplatak za djecu od 1. siječnja 2005. u iznosu od 374,18
kuna mjesečno, a nakon toga pravo na doplatak pripada od dana podnošenja zahtjeva.
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POTVRDE O ISPLAĆENIM
MIROVINAMA ZA POREZNU PRIJAVU
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava korisnike mirovina da će umirovljenicima koji nisu obaviješteni o isplaćenim mirovinama
preko Obavijesti o mirovinskim primanjima za siječanj 2006., od 10. veljače 2006. izdavati potvrde o isplaćenim mirovinama u 2005. godini.
Posebice pozivamo korisnike mirovina sa statusom hrvatskoga ratnoga vojnog invalida, koji su u 2005. stekli ili izgubili taj status ili im se
mijenjao postotak invalidnosti, da podnesu zahtjev za izdavanje potvrde
o isplaćenim mirovinama u 2005., nadležnoj područnoj službi, Središnjoj
službi ili ispostavi područne službe Zavoda. Potvrda se prilaže poreznoj
prijavi koju korisnik podnosi nadležnoj ispostavi područnog ureda porezne uprave, prema dogovoru Ministarstva ﬁnancija, Središnjeg ureda Porezne uprave i Zavoda.
Molimo članove obitelji korisnike obiteljskih mirovina koji će podnositi
poreznu prijavu za 2005., da se ne obraćaju Zavodu za izdavanje potvrda o isplaćenim mirovinama u 2005., ako su primali obiteljsku mirovinu
prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ili ako su samo djeca ili djeca i zaposlena majka ili otac
primali mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. S obzirom da
su mirovine tih korisnika neoporeziv dohodak od nesamostalnog rada,
potvrdu nije potrebno priložiti poreznoj prijavi.
Podsjećamo umirovljenike koji će podnositi poreznu prijavu za 2005.,
da će obavijest o isplaćenim mirovinama i iznosima plaćenog poreza i
prireza u 2005. dobiti na Obavijesti o mirovinskim primanjima za siječanj
2006., koju će primiti u veljači 2006. Obavijest će umirovljenicima dostaviti HZMO ako mirovinu primaju preko pošte, ili poslovna banka u kojoj su
otvorili račun za isplatu mirovine.
Prijavu poreza na dohodak obvezno podnose umirovljenici koji su u
2005. ostvarili uz dohodak od mirovine i neki drugi dohodak. Prijavu nisu
obvezni podnijeti umirovljenici koji su u 2005. ostvarili samo dohodak od
mirovine. Ovi umirovljenici mogu podnijeti poreznu prijavu ako prema Zakonu o porezu na dohodak imaju pravo na povrat uplaćenog poreza.

PODACI O
HZMO ZA
PROSINAC 2005.
Mirovinsko
osiguranje
1.498.877 osiguranika.
1.080.571 korisnik mirovine.
Na jednog umirovljenika
dolazi 1,39 osiguranika.
Prosječna mirovina (prema ZOMO) iznosi 1.848,12
kuna.
Udio prosječne mirovine
(prema ZOMO) u prosječnoj neto plaći iznosi 40,22
posto.
Procjena
potrebnih
sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja:
2.291.818.200 kuna.

Doplatak za
djecu

236.986 korisnika doplatka za djecu za 445.954
djece.
Prosječni iznos doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
260,04 kuna.
Prosječni iznos doplatka
za djecu (sa razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
2.674,85 kuna.
Procjena potrebnih sredstava za isplatu doplatka za
djecu: 119.500.000 kuna.

IMPRESSUM
NAKLADNIK:
Hrvatski zavod za
mirovinsko
osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3,
10000 Zagreb
ZA NAKLADNIKA:
Mile Rukavina, dipl. iur.
UREDNICA:
Dinka Klarić Flegar
dinka.klaric-ﬂegar@mirovinsko.hr
UREDNIŠTVO:
Odjel za odnose s javnošću
HZMO-a
tel. 01/4595-156,
01/4595-269 i
fax: 01/4595-168
OTVORENI TELEFON:
0800 63 63 63
radnim danom od 10 do 14
sati
(za Hrvatsku)
CALL CENTAR:
01 48 91 666
radnim danom od 8 do 16 sati
GOVORNI AUTOMAT:
060 103 103
(cijena poziva 1,13 kn/min)
web stranica www.mirovinsko.hr
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