Na temelju dlanka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157113,
151114,33/15, 93/15 i 120116) iclanka 22. stavka 1. todke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje (Narodne novine, broj 28114 i 24115), Upravno vijece Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, na sjednici odrZanoj 28. kolovoza 2017., donosi

ODLUKU
o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2017.

elanak

1.

Aktualna vrijednost mirovine za ledan osobni bod, radi odredivanja mirovine i uskladivanja mirovine
ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2017 . iznosi 63,29 kn.

i

elanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od
1. srpnja 2017

.

KLASA: 041-01117-0219
URBROJ : 341 -99-01 /0 I -17 -2
Zagreb, 28. kolovoza 2017
.

ObrazloZenje

U skladu s elankom 94. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157113,151114,33/15,
93/15 i 120116 - u daljnjem tekstu: Zakon), mirovine se uskladuju od 1. srpnja svake kalendarske
godine prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) utvrdene prema dlanku 88. Zakona. Stopa
uskladivanja koja se primjenjuje 1. srpnja svake kalendarske godine odreduje se tako da se AVM
uskladi po stopi koja se dobije kao polovica zbrqa stope promjene prosjednog indeksa potro5adkih
cijena u prethodnom polugodi5tu i stope promjene prosjedne bruto pla6e svih zaposlenih u Republici
Hrvatskoj u prethodnom polugodi5tu, u odnosu na polugodiSte koje mu prethodi (fiksna formula 50%

:

50%)

Prema odredbi dlanka 88. stavka 8. Zakona, AVM uturduje Upravno v$ece Zavoda, na temelju
podataka DrZavnog zavoda za statistiku, najkasnije dva mjeseca nakon isteka svakog polugodi5ta.

Podaci dobiveni od DrZavnog zavoda za statistiku na osnovi kojih se izradunava postotak radi
usklatlivanja mirovina i mirovinskih primanja od 1 . srpnja 2017 . su sljede6i:

1.

lndeks potro5adkih cijena za razdoblle l.-V1.2017. godine u odnosu na razdoblje Vll.-Xll. 2016.
godine iznosi 100,8, odnosno stopa promjene iznosi 0,8,% (porast 0,8 %).

2.

Nominalni indeks bruto pla6a za razdoblp l.-V|.2017. godine u odnosu na razdoblje Vll.-Xll. 2016.
godine iznosi 103,4, odnosno stopa promjene iznosi 3,4% (porasl3,4 %).

Prema dostavljenim podacima, polovica zbroja stope promjene prosjednog indeksa potro5adkih cijena
stope promjene prosjeene bruto place svih zaposlenih
Republici Hrvatskoj iznosi
0,50 x (0,8) + 0,50 x (3,4):0,4 + 1,7 :2,1"h,

i

u

Buduci da je aktualna vrijednost mirovine od 1. sije6nja 2017. iznosila 61,99 kn, predlaZe se da
Upravno vijece donese odluku o novoj aktualnoj vrijednosti mirovine koja od 1. srpnja 2017. iznosi
63,29 kn.

Zagreb, kolovoz2017.

