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Upravno vijeće HZMO-a donijelo
odluke o usklađivanju mirovina
od 1. siječnja 2016.
Dana 17. ožujka 2016. održana je 44.
sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje na kojoj
je za novog predsjednika Upravnog vijeća
HZMO-a izabran Marinko Papuga, pomoćnik
ministrice rada i mirovinskoga sustava.
Na ovoj sjednici Upravno vijeće donijelo
je odluke o usklađivanju mirovina od 1.
siječnja 2016.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine
od 1. siječnja 2016.
Na temelju objavljenih službenih podataka
Državnog zavoda za statistiku o stopi
promjene indeksa potrošačkih cijena i
prosječne brutoplaće u R Hrvatskoj za
razdoblje I.-XII. 2015. u odnosu na isto
razdoblje 2014. godine, Upravno vijeće
donijelo je Odluku o aktualnoj vrijednosti
mirovine od 1. siječnja 2016. Nova aktualna
vrijednost mirovine za jedan osobni bod,
radi određivanja mirovine i usklađivanja
mirovine i ostalih prava iz mirovinskog
osiguranja, od 1. siječnja 2016. iznosi
61,38 kn. Budući da je aktualna vrijednost
mirovine od 1. srpnja 2015. iznosila
61,10 kn, povećanje iznosi 0,46 posto.
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj
vrijednosti mirovine bit će isplaćene u
travnju (mirovina za ožujak), s razlikom za
siječanj i veljaču 2016. godine.
Odluka o najnižoj mirovini
za jednu godinu mirovinskog staža
od 1. siječnja 2016.
Najniža mirovina usklađuje se kao i druga
mirovinska primanja, tj. prema novoj
aktualnoj vrijednosti mirovine. Najniža
mirovina za jednu godinu mirovinskog
staža od 1. srpnja 2015. iznosila je 59,23
kn, a usklađena za 0,46% od 1. siječnja
2016. iznosi 59,50 kn.

Odluka o osnovici za određivanje
naknade zbog tjelesnog oštećenja i
o usklađivanju novčanih naknada
zbog tjelesnog oštećenja
od 1. siječnja 2016.
Naknade zbog tjelesnog oštećenja
usklađuju se na jednaki način kao i
mirovine. Osnovica za određivanje
naknade zbog tjelesnog oštećenja i o
usklađivanju novčanih naknada zbog
tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2015.
iznosila je 1.216,67 kn, a usklađena za
0,46% od 1. siječnja 2016. iznosi 1.222,27
kn.
Novčane
naknade
zbog
tjelesnog
oštećenja korisnicima koji su pravno
na novčanu naknadu zbog tjelesnog
oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999.
do 31. prosinca 2015. usklađuju se od 1.
siječnja 2016. za 0,46%.
Odluka o faktoru osnovne mirovine od
1. siječnja 2016.
Zakonom o mirovinskom osiguranju
uređeno je određivanje mirovine za
osiguranika osiguranog i u obveznom
mirovinskom osiguranju na temelju
individualne kapitalizirane štednje tako
što se dio mirovine, odnosno mirovina koja
pripada za staž osiguranja ostvaren od
početka primjene toga osiguranja određuje
kao osnovna mirovina. Osnovna mirovina
određuje se tako da se osobni bodovi
određeni na temelju staža navršenog od
početka primjene obveznog mirovinskog
osiguranja, odnosno od 1. siječnja 2002.,
pomnože s faktorom osnovne mirovine.
Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja
2016. iznosi 0,75.
Uz navedene odluke, Upravno vijeće
donijelo je i:
- Odluku o visini najniže mirovine
hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata
za godinu 2016., koja od 1. siječnja 2016.

iznosi 2.569,95 kn te
- Odluku o osnovicama za utvrđivanje
vrijednosnog boda prema osobnom činu,
ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata za godinu
2015.
Odluke o usklađivanju mirovina od 1.
siječnja 2016. objavljene su u Narodnim
novinama broj 25/2016 od 23. ožujka
2016., stupile su na snagu osmoga dana
od dana objave, a primjenjuju se od 1.
siječnja 2016.

Razgovorni dani za osiguranike
koji su radili u Austriji
Razgovorni dani s predstavnicima
austrijskog mirovinskog osiguranja
održavaju se u Zagrebu, Varaždinu ili
Čakovcu od 1980. godine.
Ove će se godine razgovorni dani
osiguranika s predstavnicima austrijskog
mirovinskog osiguranja održati:
•

20. travnja 2016. u Zagrebu,
u
prostorijama
Središnje
službe HZMO-a, A. Mihanovića
3,
II.
kat,
dvorana
A,
s početkom u 9:00 sati

•

21. travnja 2016. u Čakovcu,
u prostorijama Vijećnice Grada
Čakovca, Kralja Tomislava 15, s
početkom u 9:00 sati.

Održavanje jesenjeg kruga razgovora
s predstavnicima austrijskog nositelja
mirovinskog osiguranja planira se 14.
rujna 2016. u Varaždinu i 15. rujna
2016. u Zagrebu.
Na ovim razgovorima velik broj
osiguranika može odmah dobiti odgovor
na konkretna pitanja, a najčešća pitanja
odnose se na uvjete za ostvarivanje
prava na starosnu ili prijevremenu
starosnu mirovinu.
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KORISNICI MIROVINA - u ožujku 2016.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

503 886

2.466,92 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

10 889

3.386,83 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

87 019

2.150,48 kn

172 750

2.327,72 kn

96

2.583,06 kn

Invalidska mirovina

133 758

1.840,04 kn

Obiteljska mirovina

229 720

1.875,55 kn

1 138 118

2.237,37 kn

Prijevremena starosna mirovina
Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca - čl. 36. ZOMO

UKUPNO - ZOMO

Prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba - DVO, PS, OSO
Ukupno

13 844

3.476,48 kn

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - ZOPHBDR
Ukupno

72 217

5.084,23 kn

Prema Ugovoru između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane
i članova njihovih obitelji - HVO
Ukupno

SVEUKUPNO
PROSJEČNA MIROVINA (ZOMO) bez međun. ugovora
- isplata u ožujku 2016. -

6 855

2.799,48 kn

1 231 034

2.421,44 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za siječanj 2016.
(5.646 kn)

Prosječna mirovina za siječanj 2016.

2.483,47 kn

43,99%

Prosječna ukupna starosna mirovina za siječanj 2016.

2.732,87 kn

48,40%

Prosječna starosna mirovina za siječanj 2016. s m. stažem od 40+ godina

4.118,09 kn

72,94%

Korisnici mirovina - muškarci (45,70%)

562 571

Korisnici mirovina - žene (54,30%)

668 463

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,15

Udio ukupnog broja korisnika mirovina s m.stažem od 40+ godina u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

14,28%

Udio broja korisnika starosnih mirovina s m. stažem od 40+ godina u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

19,47%

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

30 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

70 godina

Potrebna sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

3.065.000.000 kn

Od obrade mirovina za siječanj 2016. (isplata u veljači 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju, NN br. 112/2013) obustavljena je isplata mirovine za 1 847 korisnika (31 korisnika mirovine s prebivalištem u RH i
1 816 u inozemstvu).
NAKLADNIK: HZMO - Središnja služba
UREĐUJE: Odjel za odnose s javnošću
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
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