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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za ožujak 2013.
(u travnju 2013.)
U Zavodu je bilo:
1 431 939 osiguranika,
1 221 510 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,17.
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.201,91 kn.
Udio prosječne mirovine
(prema ZOMO) u
prosječnoj neto plaći za
veljaču 2013. (5.447 kn)
iznosi 40,42%.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
mirovina i mirovinskih
primanja iznosi
3.070.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
ožujak 2013.
(u travnju 2013.)
U Zavodu je bilo:
167 063 korisnika
doplatka za djecu
za 316 676 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
356,80 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
364,51 kn.
Procjena potrebnih
sredstava
za isplatu doplatka za
djecu
iznosi 115.432.700 kn.

OBAVIJEST KORISNICIMA
DOPLATKA ZA DJECU
U HZMO-u je do 15. travnja 2013.
riješeno ukupno 179 506 zahtjeva za
priznanje prava na doplatak za djecu, što
je približno 80% od ukupno podnesenih
zahtjeva. Zavod poduzima sve potrebne
mjere kako bi svi zahtjevi podneseni do
1. ožujka 2013. bili riješeni u najkraćem
mogućem roku. Zbog velikog broja
zaprimljenih zahtjeva, korisnike molimo
za razumijevanje i strpljenje.
Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=3041

OBJAVLJEN NOVI BROJ STATISTIČKIH
INFORMACIJA HZMO-a
Od 26. travnja 2013., na internetskoj
stranici HZMO-a dostupan je novi broj
Statističkih informacija HZMO-a, broj
1/2013. (travanj 2013.).
Tiskovine
HZMO-a,
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/UserDocsImages/publikacije/statisticke_
informacije/2013/1/Statisticke_informacijeHZMOa_1_2013_
travanj2013.pdf
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RAZGOVORNI DANI S PREDSTAVNICIMA
AUSTRIJSKOG MIROVINSKOG OSIGURANJA
Razgovorni
dani s predstavnicima
austrijskog mirovinskog osiguranja
i
hrvatskih osiguranika koji su bili
zaposleni u Republici Austriji, održani
su 17. travnja 2013. u Zagrebu i
18. travnja 2013. u Čakovcu, a
najčešća pitanja stranaka odnosila su
se na uvjete za ostvarivanje prava na
mirovinu i na isplatu austrijske mirovine.
Jesenski razgovorni dani održati će se
24. i 25. rujna 2013. u Beču i Klagenfurtu.

Područna služba HZMO-a u Splitu
je sudjelovala na VI. sajmu poslova
Splitsko dalmatinske županije, održanom
22. travnja 2013.
Organizator ovog sajma, koji se održavao
u Splitu, bio je splitski Područni ured
HZZ-a, a otvorio ga je ministar rada
i mirovinskoga sustava prof. dr. sc.
Mirando Mrsić, dr. med.
HZMO je posjetiteljima Sajma predstavio
mogućnost da, preko Korisničkih stranica
na internetskoj stranici Zavoda, provjere
je li ih poslodavac prijavio na mirovinsko
osiguranje, odjavio s osiguranja ili pak
provjere svoje podatke o stažu i plaći,
o kojima ovisi ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja .
Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=3038

INFO TELEFONI
0800 63 63 63
besplatni telefon
za pozive iz RH
radnim danom
od 8 do 16 sati

Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=3042

POTPISAN ADMINISTRATIVNI SPORAZUM
S GLAVNIM SAVEZOM OBVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
NJEMAČKOG TIJELA ZA VEZU
U okviru razgovora HZMO-a i HZZO-a
s
Glavnim
savezom
obveznog
zdravstvenog osiguranja, njemačkog
tijela za vezu za zdravstveno osiguranje
u inozemstvu, 12. travnja 2013. je
potpisan Administrativni sporazum o
učincima ulaska Republike Hrvatske
u EU na pravne propise u području
socijalnog osiguranja - potpisali su ga
direktor njemačkog tijela za vezu za
zdravstveno osiguranje u inozemstvu
Hans-Holger Bauer, ravnatelj HZZO-a
Siniša Varga i ravnatelj HZMO-a Srećko
Vuković.

+385 1 48 91 666
radnim danom
od 8 do 16 sati

www.mirovinsko.hr
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Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=3036

HZMO NA VI. SAJMU POSLOVA SPLITSKO
DALMATINSKE ŽUPANIJE
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RAZGOVORI TIJELA ZA VEZU
HRVATSKOG I SRPSKOG NOSITELJA
MIROVINSKOG OSIGURANJA
U Zagrebu su 3. i 4. travnja 2013. održani
su razgovori tijela za vezu hrvatskog i
srpskog nositelja mirovinskog osiguranja,
pri čemu je hrvatsko izaslanstvo vodila je
pomoćnica ravnatelja Teodora Marinović,
a srpsko direktor Zoran Panović.
Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=3034

DONESEN ZAKON O DADILJAMA
Hrvatski sabor donio je na sjednici 15.
ožujka 2013. Zakon o dadiljama, (NN
br. 37/13., od 28. ožujka 2013.), prema
kojem će se djelatnost dadilje moći
registrirati kao obrt.
Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=3049

Nakladnik:
Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10 000 Zagreb
Za nakladnika:
Srećko Vuković
Uređuje:
Odjel za odnose s javnošću
tel: +385 1 45 95 269
fax:+385 1 45 95 168
urednistvo@mirovinsko.hr

