Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

OSTVARIVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 2006.
Pravo na doplatak za djecu u 2006. mogu ostvariti korisnici čiji dohodovni cenzus iznosi 40% proračunske
osnovice, odnosno ako ukupni prihod svih članova kućanstva ne prelazi 1.330,40 kuna mjesečno po članu.

Novi korisnici doplatka za djecu
Potrebna dokumentacija
Zahtjev
tiskanica zahtjeva može se ispisati s internetske stranice Zavoda www.mirovinsko.hr ili kupiti u Narodnim novinama;
Osobna iskaznica (preslika) podnositelja zahtjeva i svih punoljetnih članova kućanstva;
Dokaz o rođenju djeteta
izvadak iz matice rođenih, rodni list ili potvrda o rođenju;
Potvrda o redovitom školovanju
za djecu stariju od 15 godina života, osim za djecu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja;
Dokazi o ostvarenom dohotku svih članova kućanstva u 2005.
Potvrde isplatitelja:
• o plaći
• o naknadi plaće zbog bolovanja
• o naknadi zbog porodnog dopusta
• o naknadi zbog nezaposlenosti i sl.
• mirovinska uputnica ili preslika rješenja o mirovini za članove kućanstva - umirovljenike
• potvrda porezne uprave o dohotku od samostalne djelatnosti.
Za zahtjeve podnesene do 28. veljače 2006. dokazi o prihodima dostavljaju se za 2004. i 2005. godinu,
a za zahtjeve podnesene od 1. ožujka 2006., samo za 2005. godinu.
DOKAZI o prihodima ne podnose se ako se pravo ostvaruje za dijete s težim oštećenjem zdravlja.
Za isplatu
preslika iskaznice tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva;

Novi korisnici doplatka za djecu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (ZOPHBDR)
(djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
i djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja)
Potrebna dokumentacija
Zahtjev
Osobna iskaznica (preslika) podnositelja zahtjeva
Dokaz o rođenju djeteta
izvadak iz matice rođenih, rodni list ili potvrda o rođenju;
Dokaz o statusu djeteta smrtno stradalog, zarobljenog ili nestalog hrvatskog branitelja
rješenje ili potvrda ureda državne uprave o utvrđenom statusu;
Potvrda o redovitom školovanju
za djecu stariju od 15 godina života, osim za djecu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja;
DOKAZI o prihodima ne podnose se jer se djeci doplatak određuje u najvećoj svoti od 374,48 kuna,
bez utvrđivanja ukupnog mjesečnog dohotka.
Za isplatu
preslika iskaznice tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva.
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Korisnici koji primaju doplatak za djecu
(uključujući korisnike prema ZOPHBDR-u)
- prevođenje od 1. ožujka 2006.Potrebna dokumentacija
Zahtjev (podnose ga svi korisnici)
Dokazi o ostvarenom dohotku svih članova kućanstva u 2005.
Potvrde isplatitelja:
• o plaći
• o naknadi plaće zbog bolovanja
• o naknadi zbog porodnog dopusta
• o naknadi zbog nezaposlenosti i sl.
• mirovinska uputnica ili preslika rješenja o mirovini za nove članove kućanstva - umirovljenike.
DOKAZE o prihodima ne podnosi korisnik koji pravo ostvaruje za dijete s težim oštećenjem zdravlja i
korisnik koji ostvaruje pravo prema ZOPHBDR-a.
Izjava o promjenama podnosi se ako su tijekom prethodne godine nastale promjene u broju i svojstvu članova
kućanstva, kao npr.:
• prestanak školovanja
• zaposlenje
• prestanak radnog odnosa
• odlazak u mirovinu.
Za djecu stariju od 15 godina života dokaz o redovitom školovanju potrebno je dostaviti
početkom nove školske godine (2006/2007.).

Zahtjev se podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje - područnoj službi,
odnosno ispostavi nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.
Zahtjevi se mogu izravno dostaviti ili poslati poštom.
Novi korisnici
Pravo na doplatak za djecu priznaje se od dana podnošenja zahtjeva.
Korisnici koji primaju doplatak za djecu
Za nastavno korištenje prava od 1. ožujka 2006. zahtjev trebaju predati do 28. veljače 2006.
Korisnici koji zahtjev podnesu nakon 28. veljače 2006. pravo na doplatak za djecu ostvaruju od dana
podnošenja toga zahtjeva.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Otvoreni telefon: 0800 63 63 63 (radnim danom od 8 do 16 sati)
Call centar: 01/4891 666 (radnim danom od 8 do 16 sati)
Govorni automat: 060 103 103 (cijena poziva 1,13 kn/min)
www.mirovinsko.hr

