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- PRIOPĆENJE ZA MEDIJE -

Održana 46. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a
Dana 20. ožujka 2012. održana je 46. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje na kojoj je Upravno vijeće donijelo odluke o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 2012.
Upravno vijeće Zavoda je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o
nominalnom indeksu bruto plaća i indeksu potrošačkih cijena – za razdoblje VII.-XII. 2011. u odnosu
na razdoblje I.-VI. 2011. donijelo Odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2012.
Nova aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja
mirovina i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja od 1. siječnja 2012. iznosi 58,87 kn.
Nova aktualna vrijednost izračunata je tako što je dosadašnja aktualna vrijednost mirovine u svoti od
58,37 kn povećana za polovicu zbroja stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i stope
promjene nominalnog indeksa bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u drugom polugodištu
2011. u odnosu na polugodište koje mu prethodi. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku,
povećanje indeksa potrošačkih cijena u drugom polugodištu 2011. godine u odnosu na prvo
polugodište 2011. godine iznosilo je 0,3 %, a povećanje prosječne bruto plaće svih zaposlenih u
Republici Hrvatskoj u istom razdoblju iznosilo je 1,4 %, tako da polovica zbroja iznosi 0,85 %.
Napominjemo da će mirovine uvećane prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine biti
isplaćene u travnju (mirovina za ožujak), zajedno sa zaostacima za siječanj i veljaču.
Na sjednici su donesene i: Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja
2012., kojom najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2012. iznosi 57,07 kn,
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih
naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2012. , kojom osnovica za određivanje naknade zbog
tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja iznosi
1.172,12 kn. Također, donesena je i Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju
Domovinskog rata za godinu 2012. koja od 1. siječnja iznosi 2.448,45 mjesečno, kao i Odluka o
osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2011.
Upravno vijeće je na istoj sjednici usvojilo i Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za 2012. godinu.
Odjel za odnose s javnošću

