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Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2015.
(u kolovozu 2015.)
U Zavodu je bilo:
1 481 193 osiguranika,
1 223 818 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,21.
Prosječna starosna
mirovina za 40 i više godina
mirovinskog staža (prema
ZOMO) iznosi 3.374,08 kn.
Njezin udio u prosječnoj
neto plaći u RH za
lipanj 2015. (5.676 kn)
iznosi 58,07%.
Procijenjena svota
potrebnih sredstava za
isplatu mirovina i
mirovinskih primanja
iznosi 3.048.000.000 kn.

Doplatak za djecu za
srpanj 2015.
(u kolovozu 2015.)
U Zavodu je bilo:
194 385 korisnika
doplatka za djecu
za 367 429 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
359,65 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece)
iznosi 369,49 kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za
djecu iznosi
141.500.000 kn.

GODINA VII.

BROJ 8

POVEĆANJE AKTUALNE
VRIJEDNOSTI MIROVINE

OBAVIJEST O UTVRĐIVANJU
DIJELOVA SVOTE MIROVINA

Na 38. sjednici, održanoj 27. kolovoza
2015., Upravno vijeće Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje donijelo je
odluke o usklađivanju mirovina od
1. srpnja 2015.

Obavještavamo korisnike mirovina
ostvarenih prema Zakonu o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji odnosno
prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
(uz povećanje mirovine za 10% do 30%)
da je proveden postupak utvrđivanja
dijelova svote mirovina na dio mirovine
ostvaren na temelju posebnih propisa
i dio mirovine ostvaren na temelju
staža osiguranja prema općem propisu.
Ukupna svota mirovine ostala je
nepromijenjena i nadalje se isplaćuje
kao jedinstvena svota.

•••
Upravno vijeće Zavoda je na temelju
objavljenih
službenih
podataka
Državnog
zavoda
za
statistiku
o nominalnom indeksu bruto plaća i
indeksu potrošačkih cijena – za
razdoblje I.-VI. 2015. u odnosu na
razdoblje VII.-XII. 2014. donijelo Odluku
o aktualnoj vrijednosti mirovine
od 1. srpnja 2015.

Postupkom utvrđivanja i donošenjem
rješenja za navedene korisnike, sa
stanjem na 30. lipnja 2015., obuhvaćeno
je 101 045 korisnika.

Nova aktualna vrijednost mirovine
izračunata je tako što je dosadašnja
aktualna vrijednost mirovine u svoti od
60,92 kn
usklađena po stopi koja
se dobije kao polovica zbroja stope
promjene
prosječnog
indeksa
potrošačkih cijena i stope promjene
nominalnog indeksa bruto plaće svih
zaposlenih u Republici Hrvatskoj u
prvom polugodištu 2015. u odnosu na
polugodište koje mu prethodi.

Korisnicima će poštom do kraja kolovoza
2015. biti dostavljeno rješenje s
obrazloženjem i obavijesti, a korisnici
sustava e-građani obavijest će primiti i
u Osobni korisnički pretinac.

•••
Na sjednici su donesene i:
• Odluka o najnižoj mirovini za
jednu godinu mirovinskog staža
od 1. srpnja 2015. te
• Odluka
o
osnovici
za
određivanje naknade zbog
tjelesnog oštećenja i o
usklađivanju novčanih naknada
zbog tjelesnog oštećenja
od 1. srpnja 2015.
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•••

Nova aktualna vrijednost mirovine
za jedan osobni bod, radi određivanja
mirovine i usklađivanja mirovina i
ostalih prava iz mirovinskog osiguranja
od 1. srpnja 2015. iznosi 61,10 kn.

Mirovine uvećane prema novoj aktualnoj
vrijednosti biti će isplaćene u rujnu s
isplatom mirovina za kolovoz, kad će se
isplatiti i razlika mirovine za srpanj.

KOLOVOZ 2015.

•••

Newsletter HZMO
STATISTIČKE INFORMACIJE
HZMO- a 2/2015.
Na
internetskim
stranicama
Zavoda
dostupne
su
Statističke
informacije Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje, broj 2/2015.
(srpanj 2015.).
Tiskovine
Zavoda,
uključujući
i
“Statističke
informacije
HZMO-a”
dostupne su u digitalnom obliku,
na
internetskoj
stranici,
u
rubrici “Publikacije”, a moguće
je i prijaviti se na uslugu slanja
obavijesti o objavi novoga broja
elektroničkom poštom.
Bilten obuhvaća statističke podatke
iz područja mirovinskog osiguranja
i doplatka za djecu u Republici
Hrvatskoj.
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