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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2011.
(u siječnju 2012.)
U Zavodu je bilo:
1 468 133 osiguranika
1 213 121 korisnika mirovine
Odnos broja korisnika mirovina i
osiguranika 1 : 1,21.
Prosječna mirovina (prema ZOMO)
iznosi 2.151,12 kn.
Udio prosječne mirovine (prema
ZOMO) u prosječnoj neto plaći za
studeni 2011. (5.729 kn) iznosi
37,55%.
Procjena potrebnih sredstava za
isplatu mirovina i
mirovinskih primanja iznosi

G O D I N A I V.

OBAVIJEST O ISPLAĆENIM
MIROVINSKIM PRIMANJIMA U 2011.
ZA POREZNU PRIJAVU U 2012.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
obavijestit će korisnike mirovina o
isplaćenim mirovinskim primanjima, koja
su dospijevala na isplatu u 2011. te o
svotama obračunatoga dodatnog doprinosa
za zdravstveno osiguranje iz mirovine i
svotama plaćenog poreza na mirovine i
prireza preko Obavijesti o mirovinskim
primanjima za siječanj 2012., koju korisnici
primaju u veljači 2012.
Obavijest korisnicima mirovina dostavlja
HZMO ako mirovinu primaju preko Pošte
ili poslovne banke u kojoj su otvorili račun
za isplatu mirovine.
Korisnici mirovina koji će podnositi poreznu
prijavu za 2011. trebaju presliku Obavijesti
priložiti poreznoj prijavi koju će do 29.
veljače 2012. podnijeti nadležnoj ispostavi
područnog ureda Porezne uprave prema
svom mjestu prebivališta.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2790

2.908.000.000 kn.

Doplatak za djecu za
prosinac 2011.
(u siječnju 2012.)
U Zavodu je bilo 216 013 korisnika
doplatka za djecu za 403 064
djece.
Prosječna svota doplatka za djecu
(bez razlika za prethodne mjesece)
iznosi 350,92 kn.
Prosječna svota doplatka za
djecu (s razlikama za prethodne
mjesece) iznosi 356,20 kn.
Procjena potrebnih sredstava za
isplatu doplatka za djecu
iznosi 143.570.000 kn.

OSTVARIVANJE PRAVA NA
DOPLATAK ZA DJECU U 2012.
Podsjećamo korisnike doplatka za djecu da
do kraja mjeseca veljače trebaju obnoviti
zahtjeve kako bi i u 2012. mogli nastaviti
primati doplatak bez prekida.
Korisnici doplatka za djecu za svaku godinu
trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje
prava na doplatak za djecu.
Uvjeti za ostvarivanje prava na doplatak
za djecu su sljedeći: korisnik (osoba
koja ostvaruje pravo) treba imati tri
godine
neprekidnog
prebivališta
u
RH od podnošenja zahtjeva, živjeti
u zajednici s djecom i uzdržavati ih,
a ostvareni prihodi u 2011. ne smiju
prelaziti dohodovni cenzus (1.663,00 kn
mjesečno po članu). Dohodovni cenzus
određuje se na osnovi prihoda ostvarenih
u
prethodnoj
kalendarskoj
godini.
Napominjemo da se prestankom radnog
odnosa dohodak ostvaren u prethodnoj
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godini ne uzima u izračun dohodovnog
cenzusa do novog zaposlenja.
Tiskanica zahtjeva može se popuniti i
ispisati s internetske stranice Zavoda
www.mirovinsko.hr ili kupiti u Narodnim
novinama.
Korisnici koji su pra vo na doplatak za
djecu ostvarili u godini 2011. trebaju zahtjev
za godinu 2012. podnijeti do kraja veljače.
Dakle, za nastavno ostvarivanje prava na
doplatak za djecu u 2012. zahtjev treba
podnijeti najkasnije do 29. veljače 2012.
Svima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje
prava na doplatak za djecu podnesu nakon
propisanog roka, kao i onima koji podnose
nove zahtjeve, pravo pripada od dana
podnošenja zahtjeva.
O pravu na doplatak za 2012. rješava
se od 1. ožujka 2012. i odlučuje se na
osnovi novog zahtjeva i dohotka kućanstva
ostvarenog u 2011., jer se radi o novom
postupku ostvarivanja prava na doplatak
za djecu za 2012. Uz zahtjev se podnosi
odgovarajuća dokumentacija.
Ako podnositelj zahtjeva, odnosno članovi
kućanstva u vrijeme podnošenja zahtjeva
više nisu u radnom odnosu, u dohodovni
cenzus se ne uračunava plaća iz 2011.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na doplatak
za djecu, dakako, zaprimaju se tijekom
cijele godine.
Zahtjev je potrebno podnijeti Hrvatskom
zavodu za mirovinsko osiguranje (područnoj
službi, nadležnoj prema mjestu prebivališta
podnositelja zahtjeva), a zahtjevi se mogu
poslati i poštom. Podsjećamo da pravo na
doplatak može ostvariti roditelj, posvojitelj,
skrbnik, oćuh, maćeha, baka, djed, i osoba
koju je odredio sud, odnosno centar za
socijalnu skrb.
Dokaze o prihodima ne treba podnositi
ako se pravo traži samo za dijete s težim
oštećenjem zdravlja ili za dijete smrtno
stradaloga, zatočenoga ili nestaloga
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2797

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

NOVI BROJ “STATISTIČKIH
INFORMACIJA” NA INTERNETSKIM
STRANICAMA ZAVODA
Na internetskim stranicama Zavoda
www.mirovinsko.hr objavljen je novi broj
digitalne publikacije “Statističke informacije
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
broj 4/2011. (veljača 2011.)
U biltenu “Statističke informacije HZMO-a”
objavljuju se statistički podaci iz područja
mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu
u Republici Hrvatskoj. Radi cjelovitijeg
pregleda kretanja na području mirovinskog
osiguranja i doplatka za djecu, objavljuju
se i višegodišnji podaci o korisnicima,
osiguranicima i doplatku za djecu.
Tiskovine Zavoda, uključujući i “Statističke
informacije HZMO-a” dostupne su u
digitalnom obliku, na internetskoj stranici, u
rubrici “Publikacije”, a moguće je i prijaviti
se na uslugu slanja obavijesti o objavi
novoga broja elektroničkom poštom.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2807

OSTVARIVANJE PRAVA IZ
MIROVINSKOG OSIGURANJA
- UVJETI ZA MIROVINU U 2012.
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Starosna mirovina
Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik
kada navrši 65 godina života, uz uvjet
najmanje 15 godina mirovinskog staža.
Pravo na starosnu mirovinu ima i osiguranik
zaposlen s nepunim radnim vremenom
(prema Zakonu o radu) kada navrši 65 godina
života i ako provede 15 godina u osiguranju.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju (“Narodne novine”,
broj 121/10.) koji se primjenjuje od 1.
studenoga 2010. propisano je prijelazno
razdoblje od 19 godina (od 2010. do
2030. godine) u kojem pravo na starosnu i
prijevremenu starosnu mirovinu žene mogu
steći pod povoljnijim uvjetima.
U 2012. godini žene mogu pravo na starosnu
mirovinu ostvariti kada napune 60 godina i 6
mjeseca života i 15 godina mirovinskog staža.
Prijevremena starosna mirovina
Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu
stječe osiguranik kada navrši 60 godina
života i 35 godina mirovinskog staža
Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu

ima i osiguranik zaposlen s nepunim
radnim vremenom (prema Zakonu o radu)
kada navrši 60 godina života i 35 godina
mirovinskog staža s tim da se visina
mirovine određuje prema stvarno navršenom
mirovinskom stažu.
U prijelaznom razdoblju do 2030. godine
žene mogu pravo na prijevremenu starosnu
mirovinu steći pod povoljnijim uvjetima.
U 2012. godini žene mogu pravo na
prijevremenu starosnu mirovinu ostvariti
kada napune 55 godina i 6 mjeseca života
i 30 godina i 6 mjeseca mirovinskog staža.
Obiteljska mirovina
Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju
pravo na obiteljsku mirovinu pod uvjetom da
je osiguranik:
- navršio najmanje 5 godina staža osiguranja
ili najmanje 10 godina mirovinskog staža,
- ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža
za stjecanje prava na invalidsku mirovinu,
- bio korisnik starosne, prijevremene
starosne ili invalidske mirovine,
- bio korisnik prava na profesionalnu
rehabilitaciju.
Ako je smrt osiguranika ili osigurane
osobe nastala zbog ozljede na radu ili
profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju
pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na
dužinu mirovinskog staža osiguranika.
Podnošenje zahtjeva
Zahtjev za mirovinu može se podnijeti u
područnoj službi najranije 2 mjeseca prije
prestanka osiguranja (zaposlenja, obavljanja
obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.).
Uz zahtjev treba priložiti i razrješnicu,
odnosno odluku o prestanku ugovora o radu;
dokaz o odjavi obrta ili dokaz o prestanku
obavljanja djelatnosti.
Prije odlaska u mirovinu, moguće je zatražiti
i informativni izračun mirovine koji se
može podnijeti na dva načina - osobno u
područnoj službi, (što se plaća 150 kn)
te besplatno preko internetske stranice
Zavoda (nakon što zatraže korisničko ime
i lozinku).
Također, preko internetske stranice Zavoda
moguće je i popuniti i poslati zahtjev za
pretkompletiranje (tiskanica - Obavijest o
namjeri podnošenja zahtjeva za starosnu
ili prijevremenu starosnu mirovinu) radi
ubrzanja postupka ostvarivanja prava na
starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2792

