NOVOSTI
NEWSLETTER
www.mirovinsko.hr
Mirovinsko osiguranje
za veljaču 2015.
(u ožujku 2015.)
U Zavodu je bilo:
1 388 803 osiguranika,
1 225 142 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,13.
Prosječna starosna
mirovina za 40 i više godina
mirovinskog staža (prema
ZOMO) iznosi 3.377,10 kn.
Njezin udio u prosječnoj
neto plaći u RH za
siječanj 2015. (5.656 kn)
iznosi 59,71%.
Procijenjena svota
potrebnih sredstava za
isplatu mirovina i
mirovinskih primanja
iznosi 3.050.000.000 kn.

Doplatak za djecu za
veljaču 2015.
(u ožujku 2015.)
U Zavodu je bilo:
202 451 korisnika
doplatka za djecu
za 376 964 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
354,82 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece)
iznosi 357,46 kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za
djecu iznosi
134.750.000 kn.

UMJESTO ZAKONA O LISTI
TJELESNIH OŠTEĆENJA
- UREDBA O METODOLOGIJAMA
VJEŠTAČENJA Zakon o prestanku važenja Zakona
o listi tjelesnih oštećenja objavljen je
u Narodnim novinama broj 30/2015
od 17. ožujka 2015. i stupa na snagu
osmoga dana od dana objave,
odnosno 25. ožujka 2015.
Donošenjem ovog Zakona prestaje važiti
Zakon o listi tjelesnih oštećenja (Narodne
novine, broj 162/98) i Uredba o prestanku
važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja
(Narodne novine, broj 154/2014) jer se
od 1. siječnja 2015. primjenjuje Uredba
o metodologijama vještačenja čiji je
sastavni dio i Lista oštećenja organizma
- Lista I. (Narodne novine, broj 153/2014)
te vrste i postoci/stupnjevi oštećenja, a na
temelju te Liste u Zavodu za vještačenje,
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba s invaliditetom donosit će se nalazi
i mišljenja o vrsti i stupnju oštećenja
- tjelesnog oštećenja radi ostvarivanja
prava na naknadu zbog tjelesnog
oštećenja prema Zakonu o mirovinskom
osiguranju.
Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
(Narodne novine, br. 157/2013 i 151/2014)
tjelesno oštećenje postoji kada kod
osiguranika nastane gubitak, značajnije
oštećenje ili znatnija onesposobljenost
pojedinog organa ili dijelova tijela, što
otežava normalnu aktivnost organizma
i zahtijeva veće napore u obavljanju
životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje
li ono ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak
radne sposobnosti osiguranika.
Pravo na naknadu zbog tjelesnog
oštećenja stječe osiguranik kod kojega
tjelesno oštećenje od najmanje 30%
nastane kao posljedica ozljede na radu ili
profesionalne bolesti.
Postupak medicinskog vještačenja
u mirovinskom osiguranju (obuhvaća i
utvrđivanje tjelesnog oštećenja), uređen
je Uredbom o medicinskom vještačenju u
mirovinskom osiguranju (Narodne novine
broj 25/2014) .

GODINA VII.

BROJ 3

RAZGOVORNI DANI
ZA OSIGURANIKE KOJI SU RADILI U
AUSTRIJI, SLOVENIJI ILI SRBIJI
Svake godine održavaju se razgovorni
dani s osiguranicima koji su navršili
staž osiguranja na području Hrvatske,
Austrije, Slovenije i Srbije. Ovi iznimno
važni razgovori počeli su najprije s
Austrijom i pridonijeli su učinkovitosti
postupka provedbe Ugovora o socijalnom
osiguranju, a sada i uredbi Europske unije
o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti,
kao i dobroj suradnji nositelja mirovinskog
osiguranja.
Na ovim razgovorima velik broj osiguranika
može odmah dobiti odgovor na konkretna
pitanja, a najčešća pitanja su u vezi s
uvjetima za ostvarivanje prava na starosnu
ili prijevremenu starosnu mirovinu.

OŽUJAK 2015.
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Ove će se godine razgovorni dani
s predstavnicima austrijskog
mirovinskog osiguranja održati
- 8. travnja u Zagrebu i
- 9. travnja u Varaždinu;
s predstavnicima srpskog
mirovinskog osiguranja
- 12. svibnja u Sisku i
- 13. svibnja u Zagrebu;
s predstavnicima slovenskog
mirovinskog osiguranja
- 27. svibnja u Zagrebu i
- 28. svibnja u Varaždinu.
Pozivamo sve osiguranike koji imaju
navršena razdoblja osiguranja u Republici
Austriji, Republici Sloveniji ili u Republici
Srbiji da dođu na razgovorne dane u travnju
ili svibnju (ovisno o tome u kojoj su državi
radili) da bi dobili informacije o svojim
pravima iz mirovinskog osiguranja.
Održavanje jesenjeg krug razgovora s
predstavnicima austrijskog nositelja
mirovinskog osiguranja planira se
16. rujna 2015. u Čakovcu i 17. rujna
2015. u Varaždinu, a razgovorni
dani
s
njemačkim
nositeljem
mirovinskog
osiguranja
planirani
su 8. prosinca 2015. u Splitu i
9. i 10. prosinca 2015. u Imotskom, o čemu
će osiguranici biti na vrijeme obaviješteni.
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