www.mirovinsko.hr

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

info.HZMO

PRILOG GLASILU SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE
Zagreb, rujan 2017., godina X., br. 8

Povećanje aktualne vrijednosti
mirovine za 2,1%
Upravno vijeće HZMO-a je na svojoj
10. sjednici, održanoj 28. kolovoza 2017.
donijelo odluke o usklađivanju mirovina
od 1. srpnja 2017.
Na temelju objavljenih službenih podataka
Državnog zavoda za statistiku o stopi
promjene prosječne bruto plaće i indeksu
potrošačkih cijena – za razdoblje I.-VI.
2017. u odnosu na razdoblje VII.-XII.
2016. Upravno vijeće Zavoda donijelo je
Odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine
od 1. srpnja 2017.
Nova aktualna vrijednost mirovine
za jedan osobni bod, radi određivanja
mirovine i usklađivanja mirovina i
ostalih prava iz mirovinskog osiguranja,
od 1. srpnja 2017. iznosi 63,29 kn.
Nova aktualna vrijednost mirovine
izračunata je tako što je dosadašnja
aktualna vrijednost mirovine u svoti
od 61,99 kn usklađena po stopi
koja se dobije kao polovica zbroja
stope promjene prosječnog indeksa
potrošačkih cijena i stope promjene
prosječne bruto plaće svih zaposlenih
u
Republici
Hrvatskoj
u
prvom
polugodištu 2017. u odnosu na polugodište
koje mu prethodi.
Prema podacima Državnog zavoda
za statistiku, stopa promjene indeksa
potrošačkih cijena u prvom polugodištu
2017. godine u odnosu na drugo
polugodište 2016. iznosi 0,8% (porast
0,8%), a stopa promjene prosječne
bruto plaće svih zaposlenih u Republici
Hrvatskoj u istom razdoblju iznosi 3,4%
(porast 3,4%) tako da stopa usklađivanja
mirovina od 1. srpnja 2017. iznosi 2,1%.
Mirovine
povećane
prema
novoj
aktualnoj vrijednosti isplaćuju se u
rujnu (mirovina za kolovoz) kad će se
isplatiti i razlika za srpanj.

Na istoj sjednici Upravno vijeće Zavoda
donijelo je i Odluku o najnižoj mirovini
za jednu godinu mirovinskog staža od
1. srpnja 2017. te Odluku o osnovici
za određivanje naknade zbog tjelesnog
oštećenja i o usklađivanju novčanih
naknada zbog tjelesnog oštećenja
od 1. srpnja 2017.
Odlukom o najnižoj mirovini za
godinu mirovinskog staža od 1.
2017. najniža mirovina za
godinu mirovinskog staža od 1.
iznosi 61,36 kn.

jednu
srpnja
svaku
srpnja

Odlukom o osnovici za određivanje
naknade zbog tjelesnog oštećenja i o
usklađivanju novčanih naknada zbog
tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2017.,
osnovica za određivanje naknade zbog
tjelesnog oštećenja, nastalog zbog
ozljede na radu ili profesionalne bolesti,
od 1. srpnja iznosi 1.260,44 kn.
Novčane
naknade
zbog
tjelesnog
oštećenja korisnicima koji su pravo na
novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja
ostvarili od 1. siječnja 1999. do 30. lipnja
2017. usklađuju se od 1. srpnja 2017.
za 2,1%.

Razgovori s predstavnicima
austrijskog mirovinskog osiguranja
Hrvatski
zavod
za
mirovinsko
osiguranje i nositelj mirovinskog i
invalidskog osiguranja u Republici
Austriji
tradicionalno
organiziraju
razgovore s osiguranicima radi rješavanja
individualnih problema vezanih uz
ostvarivanje
prava
iz
mirovinskog
osiguranja
i
provedbu
uredbi
Europske unije o koordinaciji sustava
socijalne sigurnosti.
Hrvatski
osiguranici
koji
su
bili
zaposleni i osigurani kod nositelja
mirovinskog i invalidskog osiguranja
u Republici Austriji na tim razgovorima
moći će dobiti detaljne obavijesti o

ostvarivanju svojih prava iz mirovinskog i
invalidskog osiguranja te države.
Razgovori će se održati:
• 13. rujna 2017. u Varaždinu, u
prostorijama
Područne
službe
HZMO-a, Kolodvorska 20 c, od 9:00
do 13:00 sati
• 14. rujna 2017. u Čakovcu, u Vijećnici
Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15,
od 9:00 do 13:00 sati.

Donesen Zakon o izmjenama i
dopunama Ovršnog zakona
Na sjednici održanoj u srpnju 2017.
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama
i dopunama Ovršnog zakona (Narodne
novine, broj 73/17.) Glavnina odredbi
Zakona stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u Narodnim novinama, osim
pojedinih odredbi čije je stupanje na
snagu odgođeno do 1. rujna 2017.
Zavod će u skladu s ovim Zakonom
od mirovina za kolovoz 2017. svim
ovršenicima koji primaju mirovinu manju
od prosječne netoplaće u RH obračunati
nova izuzeća od ovrhe koje provodi po
osnovi ostalih tražbina i uzdržavanja
djeteta, s obzirom na to da se nova
izuzeća primjenjuju i na navedene ovrhe
koje su zatečene u provedbi i prije
stupanja na snagu ZIDOZ-a. Ako ovršenik
prima mirovinu koja je manja od prosječne
netoplaće u RH, od ovrhe je izuzet iznos
u visini ¾ mirovine ovršenika, ali ne više
od ⅔ prosječne netoplaće u RH. U slučaju
ovrhe zbog prisilne naplate novčanih
iznosa za uzdržavanje djeteta, od ovrhe
je izuzet iznos koji odgovara iznosu od ¼
neto mirovine ovršenika.

Nove Statističke informacije HZMO-a
Na internetskoj stranici Zavoda, u
potkategoriji “Publikacije”, dostupan je
novi broj Statističkih informacija HZMO-a,
broj 2/2017. (srpanj 2017.).
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KORISNICI MIROVINA - u kolovozu 2017.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

498 465

2.490,84 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

17 934

3.386,59 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

85 368

2.178,49 kn

183 700

2.355,35 kn

195

2.574,73 kn

Invalidska mirovina

126 949

1.849,86 kn

Obiteljska mirovina

226 155

1.886,92 kn

1.138.766

2.268,30 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 i OSO
Ukupno

14 661

3.536,28 kn

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

71 648

5.137,20 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 međunodnih ugovora
- isplata u kolovozu 2017. -

6 804

2.838,10 kn

1 231 879

2.453,39 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za lipanj 2017.
(6.005 kn)

Prosječna mirovina za srpanj 2017.

2.528,41 kn

42,11%

Prosječna ukupna starosna mirovina za srpanj 2017.

2.777,98 kn

46,26%

Prosječna starosna mirovina za srpanj 2017. s 40 i više godina m. staža

4.216,71 kn

70,22%

Korisnici mirovina - muškarci (45,81%)

564 281

Korisnici mirovina - žene (54,19%)

667 598

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,24

Udio ukupnog broja korisnika mirovina s 40 i više godina m. staža u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

15,20%

Udio broja korisnika starosnih mirovina s 40 i više godina m. staža u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

19,89%

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

30 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

71 godina

Potrebna sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

3.098.000.000 kn
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