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GODINA III.

POZIV ZA PRETHODNO UTVRĐIVANJE STAŽA

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2011. (u lipnju
2011.)
U Zavodu je bilo:
1 502 167 osiguranika
1 208 520 korisnika mirovine
Odnos broja korisnika mirovina i
osiguranika 1 : 1,24.
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.157,10 kn.
Udio prosječne mirovine (prema
ZOMO) u prosječnoj neto plaći
za travanj 2011. (5.396 kn) iznosi
39,98%.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i mirovinskih
primanja iznosi 2.917.000.000 kn.

Doplatak za djecu za
svibanj 2011. (u lipnju
2011.)
U Zavodu je bilo 210 940
korisnika doplatka za djecu za
401 337 djece.
Prosječna svota doplatka za
djecu (bez razlika za prethodne
mjesece) iznosi 351,55 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
385,95 kn.
Procjena potrebnih sredstava
za isplatu doplatka za djecu
iznosi 154.900.000 kn.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
poziva osobe koje su radile u inozemstvu, a
u sljedećih pet godina ispunjavaju uvjete za
ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog
osiguranja, da u područnim službama
Zavoda, prema mjestu prebivališta, podnesu
Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja
navršenih u inozemstvu, kako bi se
omogućilo što brže ostvarivanje prava na
hrvatsku mirovinu.
Staž potvrđen od strane inozemnog nositelja
u državama s kojima je sklopljen ugovor o
socijalnom osiguranju, Zavod pribraja stažu
ostvarenom u Hrvatskoj kako bi se zadovoljio
uvjet staža potreban za stjecanje prava na
mirovinu iz hrvatskog osiguranja.
Također se pozivaju budući umirovljenici da šest
mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu
(koji se može podnijeti najranije dva mjeseca
prije prestanka osiguranja) obavijeste Zavod
o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu
starosnu mirovinu te pokretanjem postupka
tzv. pretkompletiranja podataka brže ostvare
svoje pravo kada podnesu zahtjev za mirovinu.
Obavijest se dostavlja nadležnoj područnoj
službi HZMO-a gdje je osoba koja podnosi
zahtjev bila posljednji put osigurana, a ako
je od posljednjeg osiguranja proteklo više
od 12 mjeseci, prema mjestu prebivališta.
Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u
inozemstvu, nadležna je područna služba na
čijem je području bilo posljednje osiguranje. Uz
popunjenu Obavijest potrebno je priložiti radnu
knjižicu ili ovjerenu presliku radne knjižice,
izjavu, odnosno dokaze o stažu osiguranja
ostvarenom u inozemstvu ako je osiguranik
radio u inozemstvu te druge dokaze o stažu
koji nije u potpunosti utvrđen ili upisan u radnu
knjižicu.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2688
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ODRŽANA 35. SJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA HZMO-A
Na 35. sjednici Upravnog vijeća HZMO-a,
održanoj 29. lipnja 2011., Upravno vijeće
usvojilo je Godišnje izvješće o radu i
poslovanju Zavoda za 2010.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2690

RADI USKLAĐIVANJA PROPISA SA ZUP-OM
1) DONESENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA
O MIROVINSKOM OSIGURANJU
Hrvatski sabor donio je i Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju radi
usklađivanja s temeljnim odredbama i svrhom
Zakona o općem upravnom postupku te je jedan
dio odredbi ZOMO-a terminološki usklađen s
odredbama ZUP-a, kao i s načelima ZUP-a.
Zakon je objavljen u «Narodnim novinama»,
broj 61 od 3. lipnja 2011., a osnovna pitanja
koja se njime uređuju su sljedeća:
- usklađuju se odredbe o mjesnoj nadležnosti
za ostvarivanje prava sa ZUP-om
- jasnije se uređuje pokretanje postupka za
ostvarivanje prava na temelju invalidnosti po
službenoj dužnosti
- u skladu s načelnim stajalištem Ustavnog
suda Republike Hrvatske i odredbama
međunarodnih
ugovora
o
socijalnom
osiguranju (kao i regulativom EU), stranke
u postupku koje se nalaze u inozemstvu
oslobađaju
se
obveze
imenovanja
opunomoćenika za primanje pismena u
Republici Hrvatskoj
- dosadašnje odredbe o konačnosti rješenja
u upravnom postupku, kao i odredbe o
poništavanju i ukidanju pravomoćnog rješenja u
obavljanju prava nadzora usklađuju se sa ZUPom
- određuje se rok za donošenje rješenja o
pravu iz mirovinskog osiguranja primjenom
međunarodnih
ugovora
o
socijalnom
osiguranju (i regulative EU).
Za provedbu ovoga zakona nije potrebno
osigurati dodatna sredstva u državnom
proračunu Republike Hrvatske.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2681
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2) DONESENE I IZMJENE I DOPUNE ZAKONA

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O DOPLATKU

O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ

ZA DJECU RADI USKLAĐENOSTI S DRUGIM

DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA

PROPISIMA

NJIHOVIH OBITELJI

Hrvatski sabor je na sjednici u svibnju

Hrvatski sabor je na sjednici u svibnju 2011.
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s usklađivanjem sa ZUP-om odnose se na
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stečevinom

upravnom

oblik

Europske

postupku,

novčanog

unije,

povezanosti

primanja

roditelja,

kućanstva, ostvaren u prethodnoj godini, ne
prelazi svotu od 50% proračunske osnovice.
Republika Hrvatska će od dana stupanja u
punopravno članstvo Europske unije biti u
obvezi koordinirati sustav socijalne sigurnosti
u koji spadaju i obiteljska davanja koja su u
Hrvatskoj uređena Zakonom o doplatku za
djecu, pa su, zbog lakše provedbe pravila
Ovim zakonom uređeno je daljnje postojanje

Europske unije o koordinaciji sustava socijalne

Newsletter HZMO

revizije pozitivnih rješenja - postupak revizije

sigurnosti, u tom području učinjene određene

gotovo je u cijelosti usklađen s načelima ZUP-a i

prilagodbe Zakona o doplatku za djecu.

Nakladnik:

predložena revizija iz ovoga zakona nije protivna

Obveza koordinacije odnosi se na primjenu

Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje - Središnja služba

svrsi ZUP-a. Ovim zakonom utvrđeni su kraći

Uredbe (EZ-a) broj 883/2004, Europskog

rokovi za okončanje postupka revizije, odnosno

parlamenta i Vijeća, od 29. travnja 2004.,

utvrđeni su isti rokovi kao i u postupku po žalbi,

o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

zbog čega je određena i mogućnost izravnog

(tekst koji se odnosi na Europski gospodarski

prikupljanja dokaza u postupku revizije. Postupak

prostor i Švicarsku) te provedbene uredbe

revizije u cijelosti je u skladu s postupkom po

(broj 987/2009, od 16. rujna 2009. te broj

žalbi te su poštivana načela žalbenoga upravnog

1231/2010, od 24. studenoga 2010.) koje se

postupka.

odnose na Uredbu 883/2004.

A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb

Za nakladnika:
Mile Rukavina

Uređuje:
Odjel za odnose s javnošću
tel: +385 1 45 95 269
fax:+385 1 45 95 168
urednistvo@mirovinsko.hr

Opširnije:

Opširnije:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2677

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2683

