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Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2015.
(u rujnu 2015.)
U Zavodu je bilo:
1 475 914 osiguranika,
1 223 637 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,21.
Prosječna starosna
mirovina za 40 i više godina
mirovinskog staža (prema
ZOMO) iznosi 3.374,08 kn.
Njezin udio u prosječnoj
neto plaći u RH za
srpanj 2015. (5.716 kn)
iznosi 59,03%.
Procijenjena svota
potrebnih sredstava za
isplatu mirovina i
mirovinskih primanja
iznosi 3.062.000.000 kn.

Doplatak za djecu za
kolovoz 2015.
(u rujnu 2015.)
U Zavodu je bilo:
195 947 korisnika
doplatka za djecu
za 370 306 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
359,86 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece)
iznosi 369,53 kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za
djecu iznosi
136.838.000 kn.

7. SUSRET ČELNIKA INSTITUCIJA
NOSITELJA MIROVINSKOG
OSIGURANJA DRŽAVA BIVŠE SFRJ
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
je 24. i 25. rujna 2015. u Tuheljskim
Toplicama bio domaćin 7. susreta
čelnika institucija nositelja mirovinskog
osiguranja država bivše SFRJ.
Posljednjih 6 godina, jednom godišnje
susreti se održavaju s osnovnim
ciljem učinkovite provedbe ugovora o
socijalnom osiguranju između država
koje su nastale raspadom bivše SFR
Jugoslavije. Svake godine je druga
država, odnosno nositelj mirovinskog
osiguranja, organizator susreta.
Tijekom sastanka obrađen je niz tema
iz područja mirovinskog osiguranja
regije, a poseban naglasak stavljen
je na daljnje proširenje aktivnosti na
razmjeni
podataka
elektroničkim
putem, isplatu mirovinskih primanja u
drugu državu ugovornicu i provedbu
ugovora o socijalnom osiguranju između
država regije. Susreti pridonose
nastojanju svih država ugovornica da
njihovi nositelji mirovinskog osiguranja
unaprijede i ostvare još uspješniju
suradnju na zadovoljstvo zajedničkih
korisnika i osiguranika.

DOPUNA ZAKONA O
UMIROVLJENIČKOM FONDU
Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom
fondu, koji je Hrvatski sabor donio na
sjednici 18. rujna 2015., objavljen je
u Narodnim novinama broj 102, od
25. rujna 2015.
Ovaj Zakon stupio je na snagu prvog dana
od dana objave u Narodnim novinama, tj.
26. rujna 2015.
Zakon o Umirovljeničkom fondu (u
daljnjem tekstu: Zakon) donesen je i
primjenjuje se radi izvršenja obveza
proizašlih iz Zakona o provođenju Odluke
Ustavnog suda Republike Hrvatske
od 12. svibnja 1998. kojim je uređeno
obeštećivanje korisnika mirovine.

GODINA VII.

BROJ 9

VLADA UREDBAMA IZMIJENILA
ZAKONE O MIROVINSKOM
OSIGURANJU I OBVEZNIM
MIROVINSKIM FONDOVIMA
Na sjednici održanoj 26. kolovoza
2015. Vlada Republike Hrvatske
donijela je Uredbu o izmjeni i dopuni
Zakona o mirovinskom osiguranju
i Uredbu o izmjenama i dopunama
Zakona o obveznim mirovinskim
fondovima.
Uredbe su objavljene u Narodnim
novinama, broj 93, od 28. kolovoza
2015.,
a
stupaju
na
snagu
1. rujna 2015.
•••

RUJAN 2015.

INFO TELEFONI

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

www.mirovinsko.hr

Vlada je uredbama izmijenila zakone
o mirovinskom osiguranju i obveznim
mirovinskim fondovima kako bi se
sredstva jednog dijela osiguranika
(djelatne vojne osobe, policijski
službenici i ovlaštene službene osobe),
koji mirovine ostvaruju prema posebnim
propisima, mogla prenijeti iz drugoga u
prvi stup mirovinskog osiguranja.

RAZGOVORI S PREDSTAVNICIMA
AUSTRIJSKOG MIROVINSKOG
OSIGURANJA
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
i nositelj mirovinskog i invalidskog
osiguranja
u
Republici
Austriji
tradicionalno organiziraju razgovore
s
osiguranicima
radi
rješavanja
pojedinačnih problema vezanih uz
ostvarivanje prava iz mirovinskog
osiguranja i provedbu uredbi Europske
unije o koordinaciji sustava socijalne
sigurnosti.
Hrvatski osiguranici koji su bili zaposleni
i osigurani kod nositelja mirovinskog
i invalidskog osiguranja u Republici
Austriji na tim razgovorima dobivaju
detaljne obavijesti o ostvarivanju svojih
prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja te države.
Razgovori su se održali 16. rujna 2015. u
Čakovcu i 17. rujna 2015. u Varaždinu.
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