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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2012.
(u veljači 2012.)
U Zavodu je bilo:
1 454 695 osiguranika,
1 214 715 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,20.
Prosječna mirovina
(prema ZOMO) iznosi
2.145,48 kn.
Udio prosječne mirovine
(prema ZOMO) u
prosječnoj neto plaći za
prosinac 2011. (5.493 kn)
iznosi 39,06%.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
mirovina i mirovinskih
primanja iznosi
2.904.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
siječanj 2011.
(u veljači 2012.)
U Zavodu je bilo:
217 036 korisnika
doplatka za djecu
za 405 277 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu
(bez razlika za prethodne
mjesece) iznosi 350,59
kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu
(s razlikama za
prethodne mjesece)
iznosi 354,73kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za djecu iznosi
143.763.000 kn.

POZIV ZA PRETHODNO UTVRĐIVANJE STAŽA
HZMO 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.
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.
Tiskanice zahtjeva i obavijesti dostupne su na
internetskoj stranici HZMO-a www.mirovinsko.hr
te u područnim službama i ispostavama
Zavoda, a dodatne informacije mogu se dobiti i
na INFO telefonima 01/ 48 91 666 i 0800 63 63
63 radnim danom od 8 do 16 sati.
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UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
NA DOPLATAK ZA DJECU U 2012.
ZA NOVE KORISNIKE
Dohodovni cenzus
• ukupni prihodi svih članova kućanstva
ne prelaze 1.663,00 kuna mjesečno
po članu.

Zakon o izmjenama Zakona o pravima i
dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru
objavljen je u “Narodnim novinama” broj 12,
od 26. siječnja 2012., a stupio je na snagu
3. veljače 2012.
Izmjenama Zakona o pravima i dužnostima
zastupnika u Hrvatskom saboru zastupnici
u Hrvatskom saboru ostvarivat će pravo
na mirovinu nakon prestanka zastupničkog
mandata prema općem propisu o mirovinskom
osiguranju, odnosno Zakonu o mirovinskom
osiguranju, s time da se na mirovinu
saborskog zastupnika ne odnosi odredba
članka 1.a Zakona o najvišoj mirovini
(NN br. 162/98. i 82/01.).

Potrebna dokumentacija
• zahtjev (tiskanica zahtjeva dostupna
je na internetskoj stranici Zavoda
www.mirovinsko.hr i u Narodnim novinama,
a u zahtjevu je, uz ostale podatke, nužno
navesti i OIB)
• preslika osobne iskaznice (za podnositelja
zahtjeva i sve punoljetne članove
kućanstva)
• dokaz o rođenju djeteta ((izvadak iz
matice rođenih, rodni list ili potvrda o
rođenju)
• potvrda o redovitom školovanju (za
svu školsku djecu koja su navršila 15
godina, osim za djecu s utvrđenim težim
oštećenjem zdravlja)
• dokaz o ostvarenim prihodima od
nesamostalnog i samostalnog rada svih
članova kućanstva u prethodnoj godini
• potvrda
isplatitelja
prihoda
o
ostvarenim prihodima (podnositelja
zahtjeva i svih članova kućanstva
u prethodnoj kalendarskoj godini - plaća,
naknada zbog bolovanja, nezaposlenosti,
rodiljnog/roditeljskog dopusta)
• potvrda Porezne uprave za dohodak od
samostalne djelatnosti
• mirovinska uputnica ili preslika rješenja o
mirovini za člana kućanstva
• za isplatu - preslika iskaznice tekućeg
računa ili štedne knjižice podnositelja
zahtjeva.
Dokazi o prihodima iz radnog odnosa
ostvareni u prethodnoj kalendarskoj godini
ne odnose se na podnositelja zahtjeva ili
članove kojima je prestao radni odnos,
kao ni na korisnika koji pravo ostvaruje
za dijete s utvrđenim težim oštećenjem
zdravlja.

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2813

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2810

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2801

ZASTUPNICI U HRVATSKOM SABORU
OSTVARIVAT ĆE PRAVO NA MIROVINU
PREMA ZOMO-U

VELJAČA 2012.

INFO TELEFONI
0800 63 63 63
besplatni telefon
za pozive iz RH
radnim danom
od 8 do 16 sati
+385 1 48 91 666
radnim danom
od 8 do 16 sati
060 103 103
govorni automat
cijena poziva
1,13 kn/min
www.mirovinsko.hr
www.mirovinsko.hr/mobile
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