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Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2012.
(u srpnju 2012.)
U Zavodu je bilo:
1 511 737 osiguranika,
1 214 019 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,25.
Prosječna mirovina (prema
ZOMO) iznosi 2.161,81 kn.
Udio prosječne mirovine
(prema ZOMO) u
prosječnoj neto plaći za
svibanj 2012.
5.529 kn) iznosi 39,10%.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
mirovina i mirovinskih
primanja iznosi
2.927.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
lipanj 2011.
(u srpnju 2012.)
U Zavodu je bilo:
212 685 korisnika
doplatka za djecu
za 402 588 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
353,38 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
366,30 kn.
Procjena potrebnih
sredstava
za isplatu doplatka za
djecu
iznosi 147.500.000 kn.
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ODRŽANI Razgovorni dani s
predstavnicima njemačkog
mirovinskog osiguranja

Donesen ZAKON O izmjenama
i dopunama zomo-a
(“nn” 76/12.)

Razgovorni dani s predstavnicima
mirovinskog
osiguranja
iz
Landshuta, Munchena i Berlina i
hrvatskih osiguranika koji su bili
zaposleni u Republici Hrvatskoj
održani su 3. i 4. srpnja 2012.
u
prostorijama
njemačkog
mirovinskog osiguranja - Bavarska
Jug u Munchenu.
Najčešća pitanja odnosila su se
na uvjete za ostvarivanje prava na
prijevremenu starosnu i starosnu
mirovinu iz hrvatskog osiguranja
i prethodno utvrđivanje razdoblja
osiguranja navršenih u Republici
Hrvatskoj.

Hrvatski sabor je na sjednici
održanoj 29. lipnja 2012. donio
Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o mirovinskom osiguranju.
Ovaj Zakon stupa na snagu
14. srpnja 2012., što je osmi dan od
dana objave u “NN”, osim članka 6.
ovoga Zakona, koji stupa na snagu
1. siječnja 2013. te članka 4. i 5.
ovoga Zakona, koji stupaju na
snagu 1. siječnja 2014.
Zakon je u cijelosti objavljen u
Narodnim novinama broj 76/2012.
od 09.07.2012.
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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

Opširnije:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_76_1762.html

cijena poziva

www.mirovinsko.hr

Zakonom o poticanju zapošljavanja
(u daljnjem tekstu: ZOPZ), koji je
stupio na snagu 31. svibnja 2012.,
se u sustav mirovinskog osiguranja,
kao jedna od tri kategorije, uvodi
sezonski rad u poljoprivredi.
Zakonom je propisano da se ugovor
sklapa prije početka rada, za svaki
radni dan, predajom i prihvatom
vrijednosnog kupona te njegovim
evidentiranjem
na
propisanoj
tiskanici ugovora. Ovi
poslovi
mogu biti u području bilinogojstva,
stočarstva i ribarstva. Sezonski
radnik u poljoprivredi je fizička
nezaposlena
osoba,
korisnik
mirovine ili tražitelj zaposlenja
koji na temelju ugovora obavlja
privremene, odnosno povremene
sezonske poslove u poljoprivredi.

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.
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.
Dodatne informacije mogu se dobiti i
na INFO telefonima – 01/ 48 91 666
i 0800 63 63 63 (besplatni broj za
pozive iz RH) radnim danom od 8 do
16 sati.

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2863

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2859

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=2864

sezonski rad u
poljoprivredi prema ZAKONu
O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA
(“nn” 57/12.)

1,13 kn/min
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