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Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2014.
(u rujnu 2014.)
U Zavodu je bilo:
1 462 281 osiguranika,
1 218 777 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,20.
Prosječna starosna
mirovina za 40 i više
godina mirovinskog staža
(prema ZOMO) iznosi
3.365,51 kn.
Njezin udio u prosječnoj
neto plaći u RH za
srpanj 2014. (5.530 kn)
iznosi 60,86 %.
Procijenjena svota
potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i
mirovinskih primanja
iznosi 3.032.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
kolovoz 2014.
(u rujnu 2014.)
U Zavodu je bilo:
202 460 korisnika
doplatka za djecu
za 382 614 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
356,11 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
367,63 kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za
djecu iznosi
140.661.000 kn.

AKTUALNA VRIJEDNOST MIROVINE
OD 1. SRPNJA 2014. OSTAJE
NEPROMIJENJENA

Na 29. sjednici, održanoj 10. rujna, Upravno
vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje donijelo je „Odluku o aktualnoj
vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2014.“
Na temelju objavljenih službenih podataka
Državnog zavoda za statistiku o nominalnom
indeksu bruto plaća i indeksu potrošačkih cijena
– za razdoblje I.-VI. 2014. u odnosu na razdoblje
VII.-XII. 2013. visina aktualne vrijednosti
mirovine ostaje 60,92 kn.
Stopa usklađivanja koja se primjenjuje od 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 indeks potrošačkih cijena za
razdoblje I.-VI. 2014. u odnosu na razdoblje
VII.-XII. 2013. godine iznosi 99,9 odnosno u
padu je 0,10%, a nominalni indeks bruto plaća
za razdoblje I.-VI. 2014. u odnosu na razdoblje
VII.-XII. 2013. godine iznosi 100,1, odnosno
porastao je za 0,10 %. Polovica zbroja stope
promjene prosječnog indeksa
potrošačkih
cijena i stope promjene prosječne bruto plaće
svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosi
100,0, a njihov odnos jednak je nuli. 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.
Na sjednici je donesena Odluka o najnižoj
mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od
1. srpnja 2014., kojom najniža mirovina za jednu
godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2014.
također ostaje 59,05 kn, i Odluka o osnovici za
određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i
o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog
oštećenja od 1. srpnja 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.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=4267

OBAVIJEST - ISPLATA MIROVINE
KORISNICIMA U SLOVENIJI BEZ
POTVRDE O ŽIVOTU
Obavještavamo korisnike hrvatske mirovine s
prebivalištem u Republici Sloveniji da više ne
moraju slati Hrvatskom zavodu za mirovinsko
osiguranje potvrde o životu, niti će im se više
dostavljati navedene tiskanice.
Budući da je uspostavljena razmjena podataka
između Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije i Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje, činjenica života
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odnosno smrti provjerava se jednom mjesečno
elektroničkim putem. Radi sprječavanja
nepripadnih isplata mirovina zbog smrti korisnika,
pokrenut je projekt Razmjene podataka o činjenici
smrti s inozemnim nositeljima u sklopu kojeg
su nositelji mirovinskog osiguranja u Sloveniji
i Hrvatskoj u travnju 2014. sklopili sporazum
i tehnički protokol. Time je uspostavljena
elektronička razmjena podataka o činjenici
smrti za korisnike hrvatske mirovine koji
prebivaju u Republici Sloveniji kao i za korisnike
slovenske mirovine koji prebivaju u Republici
Hrvatskoj. Razmjenom podataka Hrvatski zavod
za mirovinsko osiguranje jednom mjesečno
dobiva informaciju o umrlim korisnicima hrvatske
mirovine koja se isplaćuje u Republiku Sloveniju
te im se automatskim putem obustavlja isplata
mirovine.

R U JAN 2 0 1 4 .

INFO TelefonI
01 45 95 011
radnim danom
od 8 do 16 sati

01 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=4272

USPOSTAVLJENA ELEKTRONIČKA
RAZMJENA PODATAKA IZ
PODRUČJA MIROVINSKOG
OSIGURANJA IZMEĐU HRVATSKE I
SRBIJE

U Središnjoj službi HZMO-a, u Zagrebu,
11. rujna 2014. potpisan je Sporazum o
elektroničkoj razmjeni podataka iz područja
mirovinskog osiguranja između Hrvatskog
zavoda
za
mirovinsko
osiguranje
i
Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko
osiguranje Republike Srbije. Sporazum su
potpisali Srećko Vuković, ravnatelj HZMO-a
i Dragana Kalinović, direktorica RF PIO-a,
a potpisan je i tehnički protokol razmjene
podataka, koji su potpisali Dejan Vukelić,
pomoćnik ravnatelja za informatiku HZMO-a i
Zoran Sutara, savjetnik direktorice RF PIO-a.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
isplaćuje mirovinska primanja za 138 000
korisnika u inozemstvo u 46 zemalja, a
najveći broj tih korisnika (107 000) živi u
državama bivše SFRJ. Radi sprečavanja
nepripadnih isplata Zavod jednom godišnje
za sve korisnike u inozemstvu provjerava
činjenicu života putem „papirnate“ potvrde o
životu. Elektronička razmjena podataka, prije
svega podataka o činjenici smrti, zamjenjuje
izdavanje i zaprimanje papirnatih potvrda o
životu, čime se kvalitetnije onemogućavaju
nepripadne isplate mirovinskih primanja
i smanjuju troškovi poslovanja. Također,
korisnici mirovina u državama s kojima
Zavod elektronički razmjenjuje podatke više
ne moraju ovjeravati i slati Zavodu potvrde
o životu. Do sada je uspostavljena razmjena
s nositeljima mirovinskog osiguranja u
Sloveniji i Srbiji, a uskoro se očekuje da će
biti uspostavljena i s Njemačkom (do kraja
godine), Crnom Gorom i BiH.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=4268
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