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Poziv za podnošenje zahtjeva za
ostvarivanje prava na
doplatak za djecu u 2018.

sve vrste dohodaka i mirovina kao i novčane
naknade zbog privremene spriječenosti za rad/
bolovanje, zbog nezaposlenosti, zbog njege i
skrbi o djetetu i zbog profesionalne rehabilitacije.

Korisnici doplatka za djecu u RH
Podsjećamo korisnike doplatka za djecu da do
kraja mjeseca veljače trebaju podnijeti zahtjeve
kako bi mogli bez prekida nastaviti primati
doplatak i u 2018. godini.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak
za djecu nije potrebno dostavljati dokaze
o ostvarenom ukupnom dohotku kućanstva
doplatka za djecu od Porezne uprave,
poslodavca, HZZO-a i HZZ-a, osim potvrde
poslodavca o ostvarenoj naknadi koju je
poslodavac isplatio na teret HZZO-a.
Svima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava
na doplatak za djecu podnesu nakon propisanog
roka, kao i onima koji podnose nove zahtjeve,
pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva.
Zahtjevi se podnose Hrvatskom zavodu za
mirovinsko osiguranje, područnoj službi,
uredu ili ispostavi prema mjestu prebivališta
podnositelja.
Korisnicima kojima, od 1. ožujka 2018. u odnosu
na prethodnu godinu nije utvrđena promjena u
visini doplatka za djecu doplatak će se nastaviti
isplaćivati bez donošenja novog rješenja za
tekuću godinu. Rješenja će dobiti korisnici kojima
će se od 1. ožujka 2018. promijeniti pripadajuća
svota doplatka odnosno koji će u 2018. izgubiti
pravo na doplatak za djecu. Korisnicima koji
neće dobiti rješenje, za dokazivanje statusa
korisnika doplatka radi ostvarivanja drugih prava
HZMO će na zahtjev izdati potvrdu.
Opći uvjeti za ostvarivanje prava su da podnositelj
zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva ima tri
godine neprekidnog prebivališta u RH, da živi
u zajedničkom kućanstvu s djecom i uzdržava
ih te da ukupno ostvareni prihodi kućanstva
u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze
dohodovni cenzus.
Dohodovni cenzus u 2018. godini iznosi
1.663,00 kn mjesečno po članu kućanstva,
a određuje se na osnovi svih prihoda članova
kućanstva ostvarenih u 2017. godini, i to:

Korisnici doplatka za djecu koji se
ostvaruje primjenom pravnih propisa EU
Ako podnositelj zahtjeva i/ili njegov bračni
drug radi, prima mirovinu ili ima prebivalište,
ili dijete prima mirovinu i/ili ima prebivalište u
drugoj državi članici EU (ili u državama europskog
gospodarskog prostora), zahtjev za ostvarivanje
prava na doplatak za djecu podnosi se
Područnoj službi u Zagrebu, Odjelu za
provedbu uredbi EU i međunarodnih ugovora o
socijalnom osiguranju II., koji je nadležan
za rješavanje o pravu na doplatak za djecu
primjenom pravnih propisa EU.
Zahtjev se može predati i područnoj službi /uredu
prema mjestu prebivališta te će biti proslijeđen
na rješavanje nadležnoj PS u Zagrebu.
Napominjemo, za ostvarivanje prava na
doplatak za djecu u 2018. godini treba
podnijeti novi zahtjev i u slučajevima u kojima
ranije podneseni zahtjevi nisu još okončani.
Osim dokumentacije koja se predaje pri
podnošenju zahtjeva u RH predati treba i
dodatnu dokumentaciju:
• presliku vjenčanog lista/presliku pravomoćne
odluke suda o razvodu braka
• presliku ugovora o radu u inozemstvu/presliku
rješenja o priznanju prava na mirovinu u
inozemstvu
• presliku uvjerenja o prebivalištu/boravištu u
inozemstvu
• potvrdu o prihodu ostvarenom u inozemstvu u
prethodnoj godini (2016.)
• presliku nalaza i mišljenja o postojanju
oštećenja zdravlja djeteta odnosno presliku
medicinske dokumentacije djeteta ako se
zahtjev podnosi za dijete s oštećenjem zdravlja
• kopiju odluke/rješenja o pravu na doplatak za
djecu ostvarenom u drugoj državi članici EU,
ako ista postoji.
Informacije vezane uz podnošenje zahtjeva za
doplatak za djecu mogu se dobiti svakim radnim

danom od 8 do 16 sati na INFOtelefonima
Zavoda 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na
internetskoj stranici Zavoda.

Izmjena u njemačkom nacionalnom
zakonodavstvu
Skraćen rok za retroaktivno
ostvarivanje prava na doplatak za
djecu iz SR Njemačke (Kindergeld)
U njemačkom nacionalnom zakonodavstvu
stupila je na snagu s 1. siječnja 2018.
izmjena koja se odnosi na skraćivanje roka za
retroaktivno ostvarivanje prava na doplatak za
djecu iz SR Njemačke (Kindergeld).
Od 1. siječnja 2018. rok u kojem se može
zatražiti doplatak za djecu za proteklo razdoblje
skraćen je i iznosi šest mjeseci, odnosno
doplatak za djecu može se isplatiti samo šest
mjeseci unatrag od datuma podnošenja zahtjeva.
Napominjemo da će se pri rješavanju zahtjeva
za priznanje prava na doplatak za djecu koji su
zaprimljeni u Hrvatskom zavodu za mirovinsko
osiguranje do 31. prosinca 2017. te proslijeđeni
u SR Njemačku s kasnijim datumom primjenjivati
rok od četiri godine unatrag od datuma
podnošenja zahtjeva.

Dražen Mršić i Ivan Serdar
novi pomoćnici ravnatelja
Na 71. sjednici Vlade RH, održanoj
13. prosinca 2017., pomoćnikom ravnatelja
HZMO-a za provedbu uredbi Europske
unije i međunarodnih ugovora o socijalnom
osiguranju imenovan je Dražen Mršić,
a pomoćnikom ravnatelja za ekonomske
poslove Ivan Serdar.
Međunarodno mirovinsko
savjetovanje - Republika Makedonija
Razgovori osiguranika i umirovljenika
s predstavnicima nositelja mirovinskog
osiguranja iz Republike Makedonije održat
će se 7. i 8. veljače 2018. (od 9,00 do 16,00
sati) u Zagrebu – Središnja služba HZMO-a,
A. Mihanovića 3.
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KORISNICI MIROVINA - isplata u prosincu 2017.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

497 971

2.544,35 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

19 514

3.447,25 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

85 137

2.221,93 kn

186 072

2.401,63 kn

224

2.592,94 kn

Invalidska mirovina

125 900

1.896,71 kn

Obiteljska mirovina

224 845

1.925,11 kn

1 139 663

2.318,72 kn

Prijevremena starosna mirovina
Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca - čl. 36. ZOMO

UKUPNO - ZOMO

Prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba - DVO, PS i OSO
Ukupno

14 446

3.655,47 kn

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - ZOPHBDR
Ukupno

70 949

5.582,16 kn

Prema Ugovoru između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane
i članova njihovih obitelji - HVO
Ukupno

SVEUKUPNO
PROSJEČNA MIROVINA (ZOMO) bez međunodnih ugovora
- isplata u prosincu 2017. -

6 800

2.935,23 kn

1 231 858

2.525,75 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za listopad 2017.
(6.014 kn)

Prosječna mirovina za studeni 2017.

2.584,33 kn

42,97%

Prosječna ukupna starosna mirovina za studeni 2017.

2.835,75 kn

47,15%

Prosječna starosna mirovina za studeni 2017. s 40 i više godina m. staža

4.308,17 kn

71,64%

Korisnici mirovina - muškarci (45,76%)

563 673

Korisnici mirovina - žene (54,24%)

668 185

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,21

Udio ukupnog broja korisnika mirovina s 40 i više godina m. staža u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

15,40%

Udio broja korisnika starosnih mirovina s 40 i više godina m. staža u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

19,93%

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

30 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

71 godina

Potrebna sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

3.192.000.000 kn

Uređuje i grafički priprema:
Ured za odnose s javnošću HZMO
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
INFOTELEFONI: +385 1 45 95 011 (radnim danom od 8 do 16 sati) i
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e-mail: informiranje@mirovinsko.hr
fax: 01/4595-168

+385 1 45 95 022 (radnim danom od 8 do 16 sati)

