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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2014.
(u siječnju 2015.)
U Zavodu je bilo:
1 397 400 osiguranika,
1 223 738 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,14.
Prosječna starosna
mirovina za 40 i više
godina mirovinskog staža
(prema ZOMO) iznosi
3.407,22 kn.
Njezin udio u prosječnoj
neto plaći u RH za
studeni 2014. (5.632 kn)
iznosi 60,50%.
Procijenjena svota
potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i
mirovinskih primanja
iznosi 3.046.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
prosinac 2014.
(u siječnju 2015.)
U Zavodu je bilo:
201 655 korisnika
doplatka za djecu
za 374 900 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
355,20 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
358,81 kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za
djecu iznosi
134.517.000 kn.

Od 1. siječnja 2015.
ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE
ZAPOČEO S RADOM
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN
br. 157/2013. i 152/2014.) osnovan je Zavod
za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, koji je
započeo s radom 1. siječnja 2015.
Poslovi
vještačenja
obavljaju
se
putem jedinstvenog tijela vještačenja,
osnovanog Zakonom o jedinstvenom
tijelu vještačenja (NN br. 85/2014.).
Tim Zakonom utvrđeno je da Vlada RH
Uredbom propisuje metodologije za
vještačenje za sve spomenute sustave.

DONESENA UREDBA
O METODOLOGIJAMA
VJEŠTAČENJA

Uredbom o metodologijama vještačenja
uređeni su način i postupak
vještačenja,
tko
su
ovlašteni
vještaci (način imenovanja, područje
rada, sadržaj nalaza i mišljenja),
postupanje
doktora
medicine
primarne zdravstv. zaštite (tzv. opće
prakse) i opseg i sadržaj medicinske
i druge dokumentacije koju taj liječnik
dostavlja Zavodu za vještačenje.
Uredba je donesena na sjednici
Vlade RH, održanoj 17. prosinca 2014.
(NN br. 153/2014.) i stupila je na snagu
1. siječnja 2015. godine.

Prijava poreza na dohodak za 2014.
OBAVIJESTI O ISPLAĆENIM
MIROVINSKIM PRIMANJIMA U 2014.
Korisnicima mirovina HZMO će u
veljači poslati Obavijesti o mirovinskim
primanjima za siječanj 2015., a koje će
sadržavati sljedeće podatke:
• o isplaćenim mirovinskim primanjima,
koja su dospijevala na isplatu u 2014.
• o svoti obračunatoga dodatnog
doprinosa za zdravstveno osiguranje
iz mirovine i
• o svoti plaćenog poreza na mirovinu i
prireza.
Obavijest će se dostaviti korisnicima koji
mirovinu primaju preko pošte ili preko
poslovnih banaka, a ostalima će se na
zahtjev izdavati na adresama HZMO-a.

GODINA VII.

BROJ 1

SIJEČANJ 2015.

Ministarstvo financija

NOVI IZNOSI OSNOVICA ZA
OBRAČUN DOPRINOSA ZA 2015.

Ministar financija mr. sc. Boris Lalovac, donio
je Naredbu o iznosima osnovica za obračun
doprinosa u 2015. godini, kojom se objavljuju:
1) iznosi osnovica za obračun
doprinosa za 2015. godinu (izračunatih
kao umnožak iznosa prosječne plaće
i koeficijenata za njihov obračun
propisanih Zakonom o doprinosima) i
2) iznosi posebnih osnovica za obračun
doprinosa za 2015. godinu prema
iznosu prosječne neto plaće propisanih
Zakonom o doprinosima (do iznosa i
iznad iznosa prosječne neto plaće).
U skladu sa Zakonom o doprinosima i
prema Objavi Državnog zavoda za statistiku
o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po
zaposlenome u pravnim osobama RH za
razdoblje I.– VIII. 2014.:
• Prosječna bruto plaća iznosi 7.943,00 kn,
prosječna neto plaća iznosi 5.510,00 kn.
• Najniža mjesečna osnovica iznosi
2.780,05 kn, a najviša 47.658,00 kn.
Naredbu je ministar je donio 15. prosinca
2014., a stupila je na snagu 24. prosinca
2014. (NN br. 153/2014.).
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PREDSTAVNICI ZAVODA ZA
SOCIJALNO OSIGURANJE POLJSKE
U POSJETU HZMO- u

Na poziv HZMO-a, u Zagrebu je 12. i
13. siječnja 2015. održan susret s
predstavnicima Zavoda za socijalno
osiguranje Poljske (ZUS).
Svrha razgovora bila je i razmjena
podatka o korisnicima hrvatske mirovine
s prebivalištem u Poljskoj i o korisnicima
poljske mirovine s prebivalištem u
Hrvatskoj. Posebno je istaknuta obveza
pribavljanja OIB-a za sve korisnike
mirovine iz hrv. osiguranja, kako bi im se
mirovine nesmetano mogle isplaćivati te je
predložena i provjera poljskog i hrvatskog
osobnog identifikacijskog broja. Dogovoreno
je da će u dostavljenim podacima, osim
identifikacijskog broja u toj državi, biti
dostavljena i potvrda o činjenici života.
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PODNOŠENJE ZAHTJEVA
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
DOPLATAK ZA DJECU

Podsjećamo, korisnici doplatka za djecu
do kraja veljače trebaju obnoviti zahtjeve
kako bi ga bez prekida nastavili primati i u
2015. godini.

Uređuje:
Odjel za odnose s javnošću
urednistvo@mirovinsko.hr

