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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za listopad 2012.
(u studenome 2012.)
U Zavodu je bilo:
1 464 082 osiguranika,
1 216 616 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,20.
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.183,63 kn.
Udio prosječne mirovine
(prema ZOMO) u
prosječnoj neto plaći za
rujan 2012.
(5.366 kn) iznosi 44,40%.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
mirovina i mirovinskih
primanja iznosi
2.965.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
listopad 2012.
(u studenome 2012.)
U Zavodu je bilo:
208 293 korisnika
doplatka za djecu
za 385 413 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
351,81 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
367,97 kn.
Procjena potrebnih
sredstava
za isplatu doplatka za
djecu
iznosi 141.820.000 kn.
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ODRŽANA 3. SJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA HZMO- a

POZIV ZA PRETHODNO
UTVRĐIVANJE STAŽA

Na 3. sjednici Upravnog vijeća HZMO-a,

HZMO poziva osobe koje su radile u

održanoj 23. studenoga 2012., Upravno

inozemstvu, a u sljedećih pet godina

vijeće je usvojilo Izvješće o financijskog

ispunjavaju

uvjete

poslovanju HZMO-a za razdoblje I.-VI.

prava

mirovinu

INFO TELEFONI
0800 63 63 63

ostvarivanje

besplatni telefon

hrvatskog

za pozive iz RH

2012., te donijelo odluke o razrješenju

osiguranja, da u područnim službama

radnim danom

vještaka u Područnoj službi u Varaždinu

i područnim uredima Zavoda, prema

od 8 do 16 sati

i Područnom uredu u Bjelovaru kao i

mjestu prebivališta, podnesu Zahtjev

raspisivanju natječaja za imenovanje

za utvrđivanje razdoblja osiguranja

vještaka u područnim službama u

navršenih u inozemstvu, kako bi se

Splitu, Varaždinu i Zagrebu.

omogućilo što brže ostvarivanje prava

na

za
iz

na hrvatsku mirovinu.
Također

se

pozivaju

budući

+385 1 48 91 666
radnim danom
od 8 do 16 sati

umirovljenici da šest mjeseci prije
podnošenja

zahtjeva

za

mirovinu

(koji se može podnijeti najranije dva

www.mirovinsko.hr

mjeseca prije prestanka osiguranja)

www.mirovinsko.hr/mobile

Također, Upravno vijeće HZMO-a je

obavijeste Zavod o namjeri odlaska

donijelo Odluku o dopuni Odluke o

u starosnu ili prijevremenu starosnu

cijenama za pružanje informatičkih i

mirovinu

mikrografskih usluga i Odluku o davanju

tzv. pretkompletiranja podataka brže

prethodne

ravnatelju

ostvare svoje pravo kada podnesu

Zavoda za sklapanje ugovora o opskrbi

zahtjev za mirovinu. Obavijest se,

električnom

uz dodatnu dokumentaciju, dostavlja

suglasnosti
energijom

za

potrebe

HZMO-a.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2966

RAZGOVORI S PREDSTAVNICIMA
NJEMAČKOG MIROVINSKOG
OSIGURANJA

nadležnoj

te

pokretanjem

područnoj

postupka

službi

Newsletter HZMO

ili
Nakladnik:

područnom uredu HZMO-a.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2953

Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje
Središnja služba

razgovore s osiguranicima koji su bili

IZMJENE ZAKONA O PRAVIMA
IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA
DJELATNIH VOJNIH OSOBA,
POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I
OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

zaposleni i osigurani u SR Njemačkoj:

Izmjene i dopune Zakona o pravima

- 4. prosinca 2012. od 9,30 do 17,00 sati,

iz

u Područnoj službi HZMO-a u Splitu,

vojnih osoba, policijskih službenika i

Uređuje:

Obala kneza Branimira 15

ovlaštenih službenih osoba objavljene

- 5. prosinca 2012. od 9,30 do 17,00 sati,

Odjel za odnose s javnošću

su u “Narodnim novinama” broj 118/12.

u Ispostavi HZMO-a u Imotskom, Brune

i stupaju na snagu danom objave,

Bušića 37.

odnosno 26. listopada 2012.

HZMO i nositelj mirovinskog i invalidskog
osiguranja u SR Njemačkoj organiziraju

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2968

mirovinskog

osiguranja

A. Mihanovića 3
10 000 Zagreb

Za nakladnika:
Srećko Vuković

djelatnih

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2959

tel: +385 1 45 95 269
fax:+385 1 45 95 168
urednistvo@mirovinsko.hr

