Ostvarivanje prava
na doplatak za djecu

mirovinsko.hr

Za korisnike koji već primaju doplatak za djecu

Za ostvarivanje prava bez prekida isplate zahtjev treba predati do 1. ožujka
kalendarske godine. Ako se zahtjev podnese nakon tog datuma, pravo na
doplatak priznaje se od dana podnošenja zahtjeva.
Dokazi o ukupnom dohotku i redovitom školovanju djece pribavljaju se
službenim putem.
Stranka dostavlja potvrdu poslodavca o svoti naknade koju je isplatio zbog
bolovanja na teret sredstava HZZO-a, potvrdu o naknadi roditelja njegovatelja
i njegovatelja i naknadu koju je ostvario udomitelj.
Korisnicima kojima nije utvrđena promjena svote doplatka za djecu nastavit
će se isplaćivati doplatak u jednakoj svoti, na temelju ranije donesenog
rješenja.
HZMO će donijeti i dostaviti rješenje korisnicima kojima je svota doplatka
za djecu manja ili veća od dosadašnje, odnosno korisnicima koji će u 2022.
godini izgubiti pravo na doplatak.

Kućanstvo podnositelja
zahtjeva doplatka za djecu
čine bračni/izvanbračni
drug i članovi obitelji, pod
uvjetom da zajedno žive,
privređuju i troše ostvareni
ukupni dohodak.

Za nove korisnike doplatka za djecu
Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu

U Zakonu o doplatku za djecu određeni su sljedeći uvjeti za stjecanje prava
na doplatak za djecu:
• da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s
odobrenim stalnim boravkom te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
najmanje tri (3) godine prije podnošenja zahtjeva
• da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana
njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine
prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske
• da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu
kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice
• da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom
• da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete.
Iznimno, pravo na doplatak za dijete s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom
i za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se
neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Hrvatskom zavodu za mirovinsko
osiguranje – područnoj službi ili uredu odnosno ispostavi nadležnoj prema
mjestu prebivališta podnositelja.
Zahtjevi se mogu besplatno predati i u poštanskim uredima diljem Hrvatske.
Korisnici doplatka za djecu koji pravo ostvaruju prema Zakonu
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Potrebna dokumentacija
•
•
•

zahtjev - tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici 		
www.mirovinsko.hr, u prodavaonicama Narodnih novina ili se zahtjev
može podnijeti putem e-Usluga HZMO-a
izjava o nastalim promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva
(stupanje u radni odnos ili prestanak radnog odnosa, umirovljenje)
za nove članove kućanstva dokaz o identifikaciji člana.

Ako korisnik doplatka za djecu ima ovrhu na računu preko kojega se isplaćuje doplatak,
o tome treba osobno obavijestiti FINA-u radi otvaranja posebnog računa.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), djeci smrtno stradaloga
i nestaloga hrvatskog branitelja pripada doplatak za djecu u najvišoj
predviđenoj svoti.
Status djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
i djeteta nestalog hrvatskog branitelja ima dijete kojemu je u upravnom
postupku priznat status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja
iz Domovinskog rata, odnosno člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja
iz Domovinskog rata. Status se dokazuje potvrdom nadležnog županijskog
tijela, odnosno nadležnog tijela u Gradu Zagrebu.
U postupku ostvarivanja prava na doplatak za dijete smrtno stradaloga
i nestaloga hrvatskog branitelja, osim odredbe o utvrđivanju ukupnog
dohotka i visine doplatka za djecu, primjenjuju se sve ostale odredbe Zakona
o doplatku za djecu.

Potrebna dokumentacija
Zahtjev

- tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici www.mirovinsko.hr,
u prodavaonicama Narodnih novina ili se zahtjev može podnijeti putem
e-Usluga HZMO-a
Uz zahtjev za prvo ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnose se dokazi:
- o identifikaciji podnositelja zahtjeva, djece i članova kućanstva:
za hrvatske državljane s prebivalištem u RH i strance sa stalnim boravkom:
preslika osobne iskaznice, preslika rodnih, vjenčanih listova ili elektronički
zapis iz e-Građani (potvrda o rođenju, vjenčanju, razvodu)
za osobe pod međunarodnom zaštitom: potvrde o statusu azilanta ili stranca
kojemu je odobrena supsidijarna zaštita
- o sljedećim prihodima, ako su ostvareni, u prethodnoj kalendarskoj godini:
potvrda o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a, potvrda
centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja,
potvrda o udomiteljskoj naknadi, potvrda o ukupno isplaćenoj svoti inozemne
mirovine, potvrda poslodavca o ostvarenom neto dohotku u inozemstvu
- rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (ako je riječ o
skrbništvu, udomiteljstvu ili o čuvanju i odgoju djeteta)
- o broju tekućeg računa podnositelja zahtjeva na koji će se isplaćivati
doplatak za djecu: potvrda banke ili obrazac Ovlaštenje/Suglasnost
- o školovanju: školsku potvrdu o redovitom pohađanju osnovne ili srednje
škole za dijete za koje se traži doplatak za djecu ako se školuje u državi članici
EU i navršilo je 15 i više godina života
- o utvrđivanju stupnja oštećenja zdravlja djeteta: medicinska dokumentacija.
Uz svaki sljedeći podneseni zahtjev ne treba dostavljati dokaze o identifikaciji,
osim ako nisu nastale promjene u odnosu na već ranije dostavljene dokaze.

Podnošenje zahtjeva
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Hrvatskom zavodu za mirovinsko
osiguranje – područnoj službi ili uredu odnosno ispostavi nadležnoj prema
mjestu prebivališta podnositelja. Zahtjevi se mogu besplatno predati i u
poštanskim uredima diljem Hrvatske ili putem sustava e-Usluga HZMO-a.
Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh,
maćeha, baka, djed i druga osoba na temelju odluke nadležnog tijela.
Dohodovni cenzus iznosi 2.328,20 kn prosječno mjesečno po članu kućanstva,
odnosno 70 posto proračunske osnovice.

Za osobe koje su zaposlene, prebivaju/borave i/ili primaju
mirovinu iz druge države članice EU
Podnošenje zahtjeva
Ako podnositelj zahtjeva i/ili njegov bračni, izvanbračni, razvedeni bračni drug
radi, prima mirovinu ili ima prebivalište u drugoj državi članici EU ili dijete
prima mirovinu i/ili ima prebivalište u drugoj državi članici EU (ili u državama
Europskog gospodarskog prostora odnosno Švicarskoj Konfederaciji), zahtjev
za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se u područnoj službi ili
područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu
prebivališta odnosno uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva, a može se
podnijeti i putem sustava e-Usluga HZMO-a.
Iznimno od toga, zahtjeve za doplatak za djecu koji se rješavaju primjenom
pravnih propisa EU podnositelja koji imaju prebivalište odnosno uobičajeno
boravište na području Karlovca i Siska rješavat će do daljnjega Područna
služba u Zagrebu, Odjel za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih
ugovora o socijalnom osiguranju, mjerodavno zakonodavstvo i prijenos
mirovinskih prava, Odsjek za rješavanje o pravima primjenom uredbi Europske
unije, Andrije Žaje 44.
Važno! Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva. Za
nastavno ostvarivanje prava zahtjev se podnosi do 1. ožujka tekuće godine.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva HZMO-u:

•
•
•
•
•
•

• tiskanica zahtjeva (QR kod)				
• preslike rodnih listova djece
• preslika vjenčanog lista / pravomoćna presuda o razvodu
braka
• preslika bankovnog računa (kunski i devizni račun - IBAN/
SWIFT)
preslika ugovora o radu u inozemstvu (potvrda poslodavca)
preslika adrese u inozemstvu
preslika inozemnog poreznog broja
potvrda o prihodu ostvarenom u inozemstvu u prethodnoj godini (2021.)
u netoiznosu
preslika nalaza i mišljenja/rješenja o postojanju oštećenja zdravlja
djeteta
preslika rješenja o priznanju prava na doplatak za djecu u inozemstvu
(ako je pravo već ranije priznato).

Radnici koji su izaslani u SR Njemačku, da bi ostvarili pravo na njemački
doplatak za djecu, zahtjev trebaju podnijeti u Republici Hrvatskoj, nadležnoj
područnoj službi odnosno područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje.
Ako je zahtjev za obiteljska davanja podnesen u drugoj državi članici EU, EGP-a
ili Švicarskoj Konfederaciji, a članovi obitelji podnositelja zahtjeva imaju
prebivalište u Republici Hrvatskoj, sve informacije potrebne za odlučivanje o
pravu nadležne ustanove država članica EU, EGP-a i Švicarske Konfederacije
zatražit će službenim putem od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
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