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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za studeni 2014.
(u prosincu 2014.)
U Zavodu je bilo:
1 411 197 osiguranika,
1 223 160 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,15.
Prosječna starosna
mirovina za 40 i više
godina mirovinskog staža
(prema ZOMO) iznosi
3.375,26 kn.
Njezin udio u prosječnoj
neto plaći u RH za
rujan2014. (5.532 kn)
iznosi 61,01%.
Procijenjena svota
potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i
mirovinskih primanja
iznosi 3.040.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
studeni 2014.
(u prosincu 2014.)
U Zavodu je bilo:
200 929 korisnika
doplatka za djecu
za 373 450 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
354,76 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
362,14 kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za
djecu iznosi
134.700.000 kn.

Od 1. siječnja 2015.
NOVI ROK
ZA DOSTAVU PRIJAVE O POČETKU
OSIGURANJA
Uredbom o izmjenama i dopunama
Zakona o mirovinskom osiguranju
(NN, br. 151/2014.), koja stupa na snagu
1. siječnja 2015., izmijenjeni su rokovi za
uspostavljanje prijave o početku osiguranja:
obveznik/poslodavac je dužan HZMO-u
dostaviti prijavu
o početku osiguranja
najranije 8 dana prije početka rada, a
najkasnije prije samog početka rada.
Nakon podnošenja e-prijave, obveznik
će primiti potvrdu (pdf), odnosno
dokaz nadležnim tijelima da je prijava
uspostavljena u zakonskom roku.

Nova elektronička usluga HZMO-a
KALKULATOR DOPLATKA
ZA DJECU
Od 22. prosinca 2014. je, unutar on-line
usluge “Korisničke stranice HZMO-a”,
dostupna nova elektronička usluga “Kalkulator doplatka za djecu“. Njime je
moguće izračunati uvjete dohodovnog
cenzusa, pripadajuću svotu doplatka za
djecu i dodatak za treće i četvrto dijete.
Uvjet za korištenje ove usluge su korisničko
ime i lozinka za e-Građane (FINA).
e-Građani
omogućavaju pristup svim elektroničkim
javnim uslugama na jednom mjestu, na
adresi www.gov.hr.
www.gov.hr

Od 1. siječnja 2015.
DOSTUPAN OČEVIDNIK
ZAPOSLENIH OSOBA S
INVALIDITETOM

HZMO u sklopu svojega elektroničkog
poslovanja od 1. siječnja 2015. poslodavcima
i ovlaštenim osobama poslodavca
osigurava pristup podacima iz očevidnika
zaposlenih i samozaposlenih osoba s
invaliditetom na internetskim stranicama
https://lana.mirovinsko.hr/.
Za uvid u podatke iz očevidnika potrebno
je posjedovati digitalni poslovni certifikat
i biti korisnik usluge e-prijave te imati
registrirano ovlaštenje za upit u podatke
iz očevidnika u sustavu lana-mirovinsko
Zavoda.

GODINA VI.
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Vlada RH
IZMJENE I DOPUNE ZOMO-a
Vlada RH je 17. prosinca 2014.
donijela Uredbu o izmjenama i
dopunama Zakona o mirovinskom
osiguranju (NN, br. 151/2014., od
19. prosinca 2014.).
Uredba stupa na snagu 1. siječnja
2015., a njome se usklađuje ZOMO
sa zakonima donesenim tijekom 2014.

PROSINAC 2014.

INFO TELEFONI
01 45 95 011
01 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

15. sjednica Hrvatskog sabora
PRIHVAĆENO IZVJEŠĆE O RADU I
POSLOVANJU HZMO-a za 2013.
Na 15. sjednici Hrvatskoga sabora,
održanoj
12.
prosinca
2014.,
jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o
radu i poslovanju HZMO-a za 2013.

www.mirovinsko.hr

OTVORENA ISPOSTAVA U
MURSKOM SREDIŠĆU
U
Murskom
Središću
je
4.
prosinca 2014. svečano otvorena
Ispostava
HZMO-a.
Svečanom
otvorenju prostora su prisustvovali
i ministar rada i mirovinskoga sustava
prof.dr.sc. Mirando Mrsić, ravnatelj
HZMO-a Srećko Vuković, župan
Međimurske županije Matija Posavec i
gradonačelnik Murskog Središća Dražen
Srpak.
Ured ispostave je obnovio i opremio Grad
u zgradi bivše mjesne zajednice na adresi
Frankopanska 8.

Newsletter HZMO
Izdavač:
Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje
Središnja služba

Radno vrijeme ispostave je
četvrtkom od 8.00 do 16.00 sati.

A. Mihanovića 3

HZMO PODRŽAO AKCIJU
“ŽELIM ŽIVOT”

Za izdavača:

Tijekom koncerta “Želim život” održanog
19. prosinca na glavnom zagrebačkom
trgu, ravnatelj HZMO-a Srećko Vuković
se pridružio uglednim osobama hrvatskog
javnog života u radu call centra primajući
pozive građana kojima su donirana
sredstva potrebna za rad Zaklade Ana
Rukavina.
Tijekom večeri prikupljeno je 1,2 milijuna
kuna za daljnji rad ove Zaklade.

10 000 Zagreb

Srećko Vuković
Uređuje:
Odjel za odnose s javnošću
tel: +385 1 45 95 269
fax:+385 1 45 95 168
urednistvo@mirovinsko.hr

