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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2013.
(u kolovozu 2013.)
U Zavodu je bilo:
1 506 369 osiguranika,
1 219 594 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,24.
Prosječna starosna
mirovina za 40 i više
godina mirovinskog staža
(prema ZOMO) iznosi
3.298,94 kn.
Njezin udio u prosječnoj
neto plaći u RH za lipanj
2013. (5.486 kn) iznosi
60,13%.
Procijenjena svota
potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i
mirovinskih primanja
iznosi 3.011.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
srpanj 2013.
(u kolovozu 2013.)
U Zavodu je bilo:
212 475 korisnika
doplatka za djecu
za 400 737 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
353,83 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
361,18 kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za
djecu iznosi
144.737.000 kn.

G O D I N A V.
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KOLOVOZ 2013.

PRESELJENJE SLUŽBE DOPLATKA
ZA DJECU U ŠIBENIKU

OBAVIJEST KORISNICIMA
OBITELJSKIH MIROVINA

INFO TELEFONI

Od 2. rujna 2013. Služba rješavanja
o pravu na doplatak za djecu, posluje
u zgradi Područnog ureda u Šibeniku,
Ulica
dr. fra. Jerolima Milete 12.
Služba je do sada radila na adresi
Ul. Branitelja Domovinskog rata br. 2
(Cvjetni dom) - zahtjevi će se zaprimati
na trećem katu (soba 29) zgrade
područnog ureda, radnim danom u
vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

- PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVU
POTVRDA O REDOVITOM
ŠKOLOVANJU
DO 9. RUJNA 2013. -

0800 63 63 63

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=3116

ODRŽANA 16. SJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA HZMO-A
Dana 29. kolovoza 2013. održana je
16. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a,
koje je, između ostaloga, donijelo Odluku
o aktualnoj vrijednosti mirovine od
1. srpnja 2013.
Nova aktualna vrijednost mirovine
za jedan osobni bod, radi određivanja
mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih
prava iz mirovinskog osiguranja, od 1.
srpnja 2013. iznosi 60,92 kn. Mirovine
uvećane prema novoj aktualnoj
vrijednosti mirovine biti isplaćene u
rujnu (mirovina za kolovoz), zajedno
s razlikom za srpanj.
Na sjednici je donesena i Odluka
o najnižoj mirovini za jednu godinu
mirovinskog staža od 1. srpnja 2013.,
kojom najniža mirovina za svaku
godinu mirovinskog staža od 1. srpnja
iznosi 59,05 kn, te Odluka o osnovici
za određivanje naknade zbog tjelesnog
oštećenja i o usklađivanju novčanih
naknada zbog tjelesnog oštećenja od
1. srpnja 2013., kojom osnovica za
određivanje naknade zbog tjelesnog
oštećenja, nastalog zbog ozljede na
radu ili profesionalne bolesti, od 1.
srpnja iznosi 1.213,03 kn.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=3115

Korisnici obiteljskih mirovina, kojima
potvrde
o
redovitom
školovanju
vrijede
do
31. kolovoza
2 0 1 3 . ,
potvrdu
o
nastavku
redovitog
školovanja
t r e b a j u
dostaviti
najkasnije
do 9. rujna
2013.

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

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=3113

SAVJETODAVNI DANI S
PREDSTAVNICIMA AUSTRIJSKOG
MIROVINSKOG OSIGURANJA
HZMO i nositelj mirovinskog i
invalidskog osiguranja u Republici
Austriji
tradicionalno
održavaju
razgovore,
na
kojima
hrvatski
osiguranici koji su radili u Republici
Austriji mogu dobiti detaljne obavijesti
o ostvarivanju svojih prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja u
toj državi.
Razgovori će se održati:
• 18. rujna 2013. u Varaždinu u
prostorijama HZMO-a, Područne
službe u Varaždinu, Kolodvorska 20
c s početkom u 9,00 sati
• 19. rujna 2013. u Čakovcu u
prostorijama HZMO-a, Područnog
ureda u Čakovcu, I. Mažuranića 3 s
početkom u 9,00 sati
• 24. rujna 2013. u Beču
• 25. rujna 2013. u Klagenfurtu.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=3112
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