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POZIV NA „RAZGOVORNE DANE“
OSIGURANICIMA KOJI SU RADILI
U REPUBLICI SRBIJI

OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za ožujak 2012.
(u travnju 2012.)
U Zavodu je bilo:
1 455 433 osiguranika,
1 215 539 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,20.

G O D I N A I V.

Dana 15. svibnja 2012. u Zagrebu
i

17. svibnja u Osijeku će se održati

„Razgovorni

dani“

s

predstavnicima

srpskog mirovinskog osiguranja.
Zainteresirani hrvatski osiguranici koji su
bili zaposleni i osigurani u Republici Srbiji
mogu se predbilježiti za termin razgovora
nakon 1. svibnja 2012.,

kako bi mogli

dobiti detaljnije obavijesti o ostvarivanju
svojih prava iz mirovinskog i invalidskog

Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.161,33 kn.
Udio prosječne mirovine
(prema ZOMO) u prosječnoj
neto plaći za veljaču 2012.
(5.363 kn) iznosi 40,30%.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
mirovina i mirovinskih
primanja iznosi
2.980.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
ožujak 2011.
(u travnju 2012.)
U Zavodu je bilo:
153 600 korisnika
doplatka za djecu
za 291 527 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
356,40 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
362,85 kn.
Procjena potrebnih
sredstava
za isplatu doplatka za djecu
iznosi 106.351.000 kn.

osiguranja u Republici Srbiji.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2840

POZIV ZA PRETHODNO
UTVRĐIVANJE STAŽA
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 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 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 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.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2828
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ODRŽANA KONFERENCIJA
“KAKO DO PRAVEDNOG I ODRŽIVOG
MIROVINSKOG SUSTAVA”
U Zagrebu je 23. travnja 2012., u organizaciji
Ministarstva rada i mirovinskog sustava,
održana konferencija “Kako do pravednog i
održivog mirovinskog sustava”. Nakon uvodne
riječi ministra rada i
mirovinskoga sustava
prof.dr.sc. Miranda
Mrsića, prijedloge za
promjenu mirovinskog
sustava iznijeli su
Zoran Anušić iz
Svjetske banke u
Hrvatskoj,
dr.sc.
Danijel Nestić s
Ekonomskog instituta Zagreb, Silvano Hrelja
- zastupnik u Hrvatskom saboru, član Odbora
za rad i socijalno partnerstvo i predsjednik HSU,
Josip Vincek - predsjednik Matice umirovljenika
Hrvatske, Nenad Seifert iz Hrvatske udruge
poslodavaca, Jagoda Milidrag Šmid savjetnica za socijalnu politiku u SSSH, te prof.
dr. sc. Vlado Puljiz - profesor i šef Katedre za
socijalnu politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Nakon Konferencije su održana dva
Okrugla stola: “Održivost i razvoj sustava
generacijske solidarnosti”, kojeg je moderirao
v.d. ravnatelja HZMO-a Srećko Vuković,
te “Razvoj kapitaliziranog mirovinskog
sustava kroz II. i III. stup”, kojeg je
moderirala predsjednica uprave FINA-e
Anđelka Buneta.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2832

ODRŽANI RAZGOVORI S
PREDSTAVNICIMA AUSTRIJSKOG
MIROVINSKOG OSIGURANJA
Tradicionalni
razgovori
predstavnika
austrijskog mirovinskog i invalidskog
osiguranja s osiguranicima koji su radili
u Austriji održani su 18. travnja 2012. u
Zagrebu te 19. travnja 2012. u Čakovcu.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2824

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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OBJAVLJEN NOVI BROJ STATISTIČKIH
INFORMACIJA HZMO
Na internetskim stranicama Zavoda
objavljen novi broj publikacije “Statističke
informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje”, broj 1/2012. (travanj 2012.).
U
ovoj
isključivo
digitalnoj
publikaciji
objavljuju se statistički
podaci iz područja
mirovinskog osiguranja
i doplatka za djecu u
Republici
Hrvatskoj.
Tiskovine
Zavoda,
uključujući i “Statističke informacije
HZMO” dostupne su u digitalnom obliku,
na internetskoj stranici, u potkategoriji
“Publikacije”, a moguće je i dobivanje
obavijesti o objavi novoga broja
elektroničkom poštom.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2833

NOVE MJERE NAPLATE
POREZNOG DUGA PODUZETNIKA
Zakonom o izmjenama i dopunama
Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog
duga uzrokovanog gospodarskom krizom
(„NN“, broj 45/11. i 25/12.), promijenjen je,
između ostaloga, i naziv zakona u Zakon
o mjerama naplate poreznog duga
uzrokovanog gospodarskom krizom.
Spomenutim zakonom je, kao mjera
pomoći poduzetnicima s problemima u
likvidnosti zbog poremećaja na tržištu u
zemlji i zbog utjecaja gospodarske krize
na globalnoj razini, dana je, ponovno,
mogućnost
reprogramiranja
naplate
poreznog duga, na rok koji je s 30
mjeseci produljen na rok od 36 mjeseci.
Predmet reprogramiranja naplate je
porezni dug nastao do 31. siječnja 2012.,
koji uključuje i dug po osnovi doprinosa za
obvezno mirovinsko osiguranje na temelju
generacijske solidarnosti. Tu mjeru mogu
koristiti i poduzetnici s već odobrenim
reprogramom naplate prema ranijim
odredbama izmijenjenog i dopunjenog
Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog
duga uzrokovanog gospodarskom krizom.
Kao nova mjera pomoći kod naplate
poreznog duga uvodi se otpis kamata
za porezni dug, ako poduzetnik u
predviđenom roku uplati glavnicu duga
za koji podnosi zahtjev za otpis kamata,
dospjelu za plaćanje do 31. siječnja 2012.

Poduzetnik koji podnese zahtjev za otpis
duga po osnovi kamata ne može istodobno
podnijeti i zahtjev za reprogramiranje
naplate poreznog duga.
Primjena navedenih mjera naplate
poreznog duga, kada se radi o dugu
doprinosa
za
osobno
mirovinsko
osiguranje poduzetnika-fizičkih osoba
koje su same za sebe obveznici
doprinosa
i
obveznici
plaćanja
doprinosa, odražava se na opseg i
način utvrđivanja staža osiguranja koji
služi
za
ostvarivanje
prava
iz
mirovinskog osiguranja.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2827

IZMJENA PRAVILNIKA O POSTUPKU
NAKNADNE UPLATE DOPRINOSA
OTPISANIH ZBOG ZASTARE I
NENAPLATIVOSTI
Upravno
vijeće
Hrvatskog
zavoda
za mirovinsko osiguranje, na sjednici
održanoj dana 20. ožujka 2012., donijelo
je Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o postupku naknadne uplate
doprinosa
otpisanih
zbog
zastare
i nenaplativosti za osiguranike koji su
sami za sebe obveznici doprinosa
i
obveznici
plaćanja
doprinosa,
koji je objavljen u “NN” broj 36,
od 28. ožujka 2012.
Ovim Pravilnikom usklađuje se Pravilnik
o postupku naknadne uplate doprinosa
otpisanih zbog zastare i nenaplativosti
za osiguranike koji su sami za sebe
obveznici doprinosa i obveznici plaćanja
doprinosa (“NN” broj 136/06.) s naknadno
donesenim zakonskim i podzakonskim
propisima.
Zakonom o doprinosima Hrvatskom zavodu
za mirovinsko osiguranje propisana je
obveza donošenja općeg akta kojim
će se, uz suglasnost ministra financija,
urediti postupak vezan uz naknadnu
uplatu doprinosa otpisanih zbog zastare
i nenaplativosti. Također, ograničen je
rok za podnošenje zahtjeva za naknadnu
uplatu otpisanih doprinosa za mirovinsko
osiguranje na dvije godine, počevši od
dana pravomoćnosti rješenja o otpisu
doprinosa zbog zastare i nenaplativosti.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2826

