HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
SREDIŠNJA SLUŽBA A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb,
ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU tel. 01/45-95-269, 01/45-95-156, faks: 01/45-95-168,
www.mirovinsko.hr, elektronička pošta: press@mirovinsko.hr

KLASA: 140-01/14-24/13
URBROJ: 341-99-04-14-7
Zagreb, 5. ožujka 2014.

- PRIOPĆENJE ZA MEDIJE -

Aktualna vrijednost mirovine od 1. siječnja 2014. ostaje nepromijenjena
ZAGREB, 5. ožujka 2013. – Na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku
o nominalnom indeksu bruto plaća i indeksu potrošačkih cijena – za razdoblje VII.-XII. 2013. u odnosu
na razdoblje I.-VI. 2013. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je
Odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2014. prema kojoj visina aktualne vrijednosti
mirovine ostaje 60,92 kn.
Stopa usklađivanja koja se primjenjuje 1. siječnja 2014. i 1. srpnja svake kalendarske godine određuje
se tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije kao polovica zbroja stope promjene prosječnog
indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu i stope promjene prosječne bruto plaće svih
zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu, u odnosu na polugodište koje mu
prethodi (fiksna formula 50%:50%).
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku polovica zbroja stope promjene prosječnog indeksa
potrošačkih cijena i stope promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosi
99,8, a njihov pad 0,2 %.
Budući da je Zakonom o mirovinskom osiguranju (čl. 88. st. 7.) propisano da se aktualna vrijednost
mirovine ne usklađuje ako je stopa promjene jednaka ili manja od nule, aktualna vrijednost mirovine
ostala je nepromijenjena.
Upravno vijeće donijelo je i Odluku o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja
2014., kojom najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2014. ostaje 59,05
kn, i Odluku o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih
naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2014. , kojom osnovica za određivanje naknade zbog
tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja ostaje
1.213,03 kn.

Također, donesene su i Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju Domovinskog rata za
godinu 2014. koja od 1. siječnja iznosi 2.481,75 mjesečno, te Odluka o osnovicama za utvrđivanje
vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata za godinu 2013.
Odjel za odnose s javnošću

