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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2013.
(u veljači 2013.)
U Zavodu je bilo:
1 423 210 osiguranika,
1 217 203 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,18.
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.180,16 kn.
Udio prosječne mirovine
(prema ZOMO) u
prosječnoj neto plaći za
studeni 2012. (5.487 kn)
iznosi 39,73%.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
mirovina i mirovinskih
primanja iznosi
2.961.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
siječanj 2013.
(u veljači 2013.)
U Zavodu je bilo:
213 878 korisnika
doplatka za djecu
za 398 050 djece.

OBJAVLJEN NOVI BROJ
STATISTIČKIH INFORMACIJA HZMO-a
Na internetskim stranicama Zavoda
objavljen novi broj Statističkih informacija
HZMO-a, broj 4/2012. (veljača 2013.),
u potkategoriji “Publikacije”. Moguće je
i prijaviti se na uslugu slanja obavijesti
o objavi novoga broja elektroničkom
poštom.
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.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=3024

ODRŽANA 6. SJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA HZMO-a
Na 6. sjednici, održanoj 31. siječnja 2013.,
Upravno vijeće je donijelo Odluku o
usvajanju Financijskog plana HZMO-a
za 2013. i usvojilo nove Tablice
aktuarske matematike. Ukupni rashodi
HZMO-a za 2013. godinu planirani su
u svoti od 36.049.529.826 kn, a odnose
se na mirovine i mirovinska primanja u
svoti od 35.661.975.347 kn i na podršku
sustavu mirovinskog osiguranja u svoti
od 387.554.479 kn.

Procjena potrebnih
sredstava
za isplatu doplatka za
djecu
iznosi 141.700.000 kn.

BROJ 2

Također, donesena je Odluka o davanju
prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda
za sklapanje ugovora o javnoj govornoj
usluzi u nepokretnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži i odluke o
imenovanju vještaka i viših vještaka, te
raspisivanju natječaja za imenovanje
vještaka u Središnjoj službi Zavoda.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=3015

VELJAČA 2013.

STUPILA NA SNAGU NOVA UREDBA
O MEDICINSKOM VJEŠTAČENJU

INFO TELEFONI

Novom
Uredbom
o
medicinskom
vještačenju u mirovinskom osiguranju
usklađuju se pravila postupanja u
medicinskom vještačenju s odredbama čl.
5. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o mirovinskom osiguranju (NN br.
76/12.) kojima su izmijenjeni članci 114.
i 116. Zakona o mirovinskom osiguranju
(ZOMO):
- u skladu s izmijenjenim člankom
114. ZOMO-a (članak 5. Zakona o
izmjenama i dopunama ZOMO-a), koji je
stupio na snagu 1. siječnja 2013., Vlada
RH općim aktom propisuje postupak
vještačenja za ostvarivanje prava prema
navedenom Zakonu, tko su ovlašteni
vještaci i viši ovlašteni vještaci, način
njihovog imenovanja, područje i način
rada, sadržaj nalaza i mišljenja kojeg
daju, te način i postupak obavljanja
revizije iz članka 116. ZOMO-a.
- prema izmijenjenom članku 116.
(odredbi članka 6. Zakona o izmjenama
i dopunama ZOMO-a), od 1. siječnja
2013. revizija nalaza i mišljenja o
invalidnosti koju donosi vještak odnosno
viši vještak, prije donošenja rješenja,
obavlja povjerenstvo u ministarstvu
nadležnom za mirovinski sustav.
Uredba je 28. siječnja 2013. objavljena
u “Narodnim novinama”, broj 12/13., a
stupila je na snagu danom objave.

0800 63 63 63

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=3021

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

www.mirovinsko.hr
www.mirovinsko.hr/mobile
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Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
351,72 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
356,02 kn.

G O D I N A V.

HZMO prema Pravilniku o načinu i
postupku provedbe ovrhe na novčanim
sredstvima (“NN” br. 6/13) i nalogu
Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
provodi ponovnu obradu svih predmeta
gdje se na temelju izjave umirovljenika
plijenila svota preko 1/3 mirovine.
Budući da je potrebno napraviti novi
izračun dopuštene svote za ovrhu,
uvažavajući
specifičnosti
svakog
pojedinog slučaja i visine mirovine, dijelu
korisnika mirovina će biti isplaćena do
10. u mjesecu, a dio će mirovinu primiti
do 15. ožujka 2013. kad završava
cjelokupna obrada. Radi toga, sve
korisnike mirovina, na koje se odnosi
ova promjena, molimo za razumijevanje.
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