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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2012.
(u kolovozu 2012.)
U Zavodu je bilo:
1 516 253 osiguranika,
1 214 565 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,25.
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.160,24 kn.
Udio prosječne mirovine
(prema ZOMO) u
prosječnoj neto plaći za
lipanj 2012.
(5.492 kn) iznosi 39,33%.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
mirovina i mirovinskih
primanja iznosi
2.925.000.000 kn.

Doplatak za djecu za
srpanj 2012.
(u kolovozu 2012.)
U Zavodu je bilo:
214 753 korisnika
doplatka za djecu
za 406 231 djece.

IMENOVAN RAVNATELJ HZMO- a
Vlada Republike Hrvatske je na
48. sjednici, održanoj 30. kolovoza
2012. imenovala Srećka Vukovića
ravnateljem HZMO-a na vrijeme od
četiri godine.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2880

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA
SJEDNICA UPRAVNOG
VIJEĆA HZMO- a
Dana 29. kolovoza 2012. održana je
konstituirajuća sjednica Upravnog
vijeća
Hrvatskog
zavoda
za
mirovinsko osiguranje u novom
sazivu na kojoj je Upravno vijeće
izabralo predsjednika i zamjenika
predsjednika
Upravnog
vijeća
Zavoda. Sjednici je bio nazočan i
ministar rada i mirovinskoga sustava
prof. dr. sc. Mirando Mrsić.
Predsjednicom Upravnog vijeća
HZMO-a imenovana je Mirjana
Rađenović, pomoćnica ministra
rada i mirovinskoga sustava, a njezin
zamjenik je Vladimir Nožarić, v.d.
predsjednika Matice umirovljenika
Hrvatske. Ostali članovi Upravnog
vijeća su: Ivanka Kukin, Vesna
Mandarić, Josip Kovačić, Ivan
Nahtigal, Jagoda Milidrag Šmid,
mr.sc. Lidija Horvatić i Željka Frgačić.

Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
352,32.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
360,18 kn.
Procjena potrebnih
sredstava
za isplatu doplatka za
djecu
iznosi 146.300.000 kn.

G O D I N A I V.

BROJ 8

OBAVJEST
PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVU
POTVRDA O REDOVNOM
ŠKOLOVANJU
Korisnici
obiteljskih
mirovina
kojima potvrde o redovitom
školovanju vrijede do 31. kolovoza
2012. potvrdu o nastavku redovitog
školovanja
mogu
dostaviti
najkasnije do 7. rujna 2012.

KOLOVOZ 2012.

INFO TELEFONI
0800 63 63 63
besplatni telefon
za pozive iz RH
radnim danom
od 8 do 16 sati
+385 1 48 91 666

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2875

radnim danom
od 8 do 16 sati

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O
MIROVINSKOM OSIGURANJU
Zakonom
o
izmjenama
i
dopunama Zakona o mirovinskom
osiguranju (NN, br. 76/12.) je,
između ostaloga, uvedena nova
kategorija osiguranika (sezonski
radnik u poljoprivredi). Također,
od 1. siječnja 2013. rad Stručnog
povjerenstva za reviziju nalaza
i mišljenja o invalidnosti biti će
organiziran u okviru ministarstva
rada i mirovinskoga sustava, a
1. siječnja 2014. počet će s radom
Centar za medicinsko vještačenje
u Zavodu (vještačenje u postupku
ostvarivanja invalidnosti, tjelesnog
oštećenja i opće nesposobnosti za
rad člana obitelji).

www.mirovinsko.hr/mobile

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2878

mirovinsko osiguranje

Na sjednici je donesena Odluka o
aktualnoj vrijednosti mirovine od
1. srpnja 2012. Mirovine uvećane
prema novoj aktualnoj vrijednosti
mirovine biti će isplaćene u rujnu
(za kolovoz), s razlikom za srpanj.

REPROGRAMIRANJE NAPLATE
POREZNOG DUGA PODUZETNIKA
Dana 13. srpnja 2012. stupio je na
snagu Zakon o dopuni Zakona o
mjerama naplate poreznog duga
uzrokovanog gospodarskom krizom
(NN, br. 78/12.), kojim je predviđen
novi rok za podnošenje zahtjeva za
reprogramiranje naplate poreznog
duga nastalog do 31. siječnja 2012. 30 dana od dana stupanja na snagu
navedenoga Zakona.

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2879

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2872
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