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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za veljaču 2012.
(u ožujku 2012.)
U Zavodu je bilo:
1 450 081 osiguranika,
1 215 539 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,19.
Prosječna mirovina
(prema ZOMO) iznosi
2.146,96 kn.
Udio prosječne mirovine
(prema ZOMO) u
prosječnoj neto plaći za
siječanj 2012. (5.463 kn)
iznosi 39,30%.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
mirovina i mirovinskih
primanja iznosi
2.909.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
veljaču 2011.
(u ožujku 2012.)
U Zavodu je bilo:
218 514 korisnika
doplatka za djecu
za 408 739 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika
za prethodne mjesece)
iznosi 350,45 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama
za prethodne mjesece)
iznosi 355,61 kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za djecu iznosi
145.351.000 kn.
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POVEĆANJE AKTUALNE VRIJEDNOSTI
MIROVINE ZA 0,85%

POTPISAN SPORAZUM O SADRŽAJU I
NAČINU DOSTAVE PODATAKA O SMRTI

INFO TELEFONI

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje je na 46. sjednici
održanoj 20. ožujka 2012. donijelo odluke o
usklađivanju mirovina od 1. siječnja 2012.

U Zagrebu je 13. ožujka 2012. potpisan
Sporazum o načinu dostave podataka o
smrti između Ministarstva uprave i Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje. Sporazum
su potpisali ministar Uprave Arsen Bauk i
v.d. ravnatelja Zavoda Srećko Vuković.
Sporazum je potpisan u skladu sa Strategijom
razvitka elektroničke uprave u Republici
Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012., a
radi unapređenja dostave zakonom propisanih
podataka o smrti, ubrzavanja evidentiranja
podataka, uklanjanje mogućnosti pogreške
pri upisu podataka te uštede uredskog
materijala, troškova poštarine i vremena
službenika.
Na temelju navedenog sporazuma
Ministarstvo uprave će Zavodu dostavljati
podatke kojima raspolaže i o kojima vodi
službenu evidenciju, potrebnu za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka
za djecu: OIB, MBG (ili u slučaju da nema
identifikacijskih oznaka datum rođenja) te
ime, prezime i datum smrti.
Potpisivanje ovog sporazuma pridonijet će
još boljem ažuriranju evidencija o osobama
osiguranim na mirovinsko osiguranje
koje Zavod koristi kako bi u određenim
slučajevima spriječio nastanak nepripadnih
isplata mirovinskih primanja.
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Na temelju objavljenih službenih podataka
Državnog zavoda za statistiku o nominalnom
indeksu bruto plaća i indeksu potrošačkih
cijena – za razdoblje VII.-XII. 2011. u
odnosu na razdoblje I.-VI. 2011. Upravno
vijeće Zavoda je, između ostaloga, donijelo
i Odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine od
1. siječnja 2012.
Nova aktualna vrijednost mirovine za jedan
osobni bod, radi određivanja mirovine i
usklađivanja mirovina i ostalih prava iz
mirovinskog osiguranja od 1. siječnja 2012.
iznosi 58,87 kn.
Mirovine
uvećane
prema
novoj
aktualnoj vrijednosti mirovine biti će
isplaćene u travnju 2012. (mirovina za
ožujak), zajedno sa zaostacima za siječanj i
veljaču.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/priopcenja/2012/
priopcenje-46_sjednica_UV-20_03_12.pdf

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2818

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
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1,13 kn/min
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POSJET MINISTRA RADA I MIROVINSKOGA
SUSTAVA PODRUČNOJ SLUŽBI U SPLITU

SRETAN USKRS SVIM ČITATELJIMA

Za nakladnika:

U posjetu ministra prof. dr. sc. Miranda Mrsića
Područnoj službi HZMO-a u Splitu,
26. ožujka 2012., najavljena je reorganizacija
Zavoda s osnovnim ciljem ubrzavanja
sustava osnovne djelatnosti nakon čega
će građani Zavod prepoznati kao modernu
javnu ustanovu.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2822
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