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Održana 4. sjednica Upravnog vijeća

Povećana aktualna vrijednost
mirovine za 0,65%
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje je, na 4. sjednici,
održanoj 9. ožujka 2017., donijelo:
• Odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine
od 1. siječnja 2017. prema kojoj
aktualna vrijednost mirovine za jedan
osobni bod (radi određivanja mirovine i
usklađivanja mirovine i ostalih prava iz
mirovinskog osiguranja) od 1. siječnja 2017.
iznosi 61,99 kn.
Stopa usklađivanja AVM-a od 1. siječnja
2017. je indeks godišnjeg rasta mirovina
(101,00) podijeljen s indeksom usklađivanja
AVM-a od 1. srpnja 2016. (100,35) i
iznosi 0,65%.
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj
vrijednosti bit će isplaćene u travnju 2017.
(mirovina za ožujak), zajedno s razlikom
za siječanj i veljaču.
• Odluku o najnižoj mirovini za jednu
godinu mirovinskog staža od 1. siječnja
2017. prema kojoj najniža mirovina
(usklađena za 0,65%) za jednu godinu
mirovinskog staža od 1. siječnja 2017.
iznosi 60,10 kn.
• Odluku o osnovici za određivanje naknade
zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog
oštećenja od 1. siječnja 2017. prema kojoj
osnovica za određivanje naknade zbog
tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede
na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja
2017. iznosi 1.234,52 kn. Zakonom o
mriovinskom osiguranju propisano je da
se naknade zbog tjelesnog oštećenja
usklađuju na jednak način kao i mirovine,
dakle od 1. siječnja 2017. za 0,65%.
• Odluku o faktoru osnovne mirovine od
1. siječnja 2017. prema kojoj faktor osnovne
mirovine od 1. siječnja 2017. iznosi 0,75.
Zakonom o mirovinskom osiguranju
propisano je da se faktor osnovne mirovine

primjenjuje i na najnižu i najvišu mirovinu
određenu na temelju mirovinskog staža
navršenog od početka osiguranja u
obveznom mirovinskom osiguranju na
temelju individualne kapitalizirane štednje.
• Odluku o visini najniže mirovine
hrvatskom branitelju iz Domovinskog
rata za godinu 2017. prema kojoj najniža
mirovina hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata od 1. siječnja 2017.
iznosi 2.558,25 kn mjesečno.
• Odluku o osnovicama za utvrđivanje
vrijednosnog boda prema osobnom činu,
ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata za godinu
2016., kojom su osnovice za izračun
mirovine HRVI-a usklađene za 1,9%.
HZMO i FINA

Elektronička razmjena podataka o
računima zaštićenih primanja
HZMO od FINA-e elektroničkom razmjenom
dnevno preuzima podatke o računima
zaštićenih primanja.
Preko web-servisa FINA-e se od 20. veljače
2017. preuzimaju i evidentiraju podatci
o računima zaštićenih primanja i transakcijskim
(tekućim) računima korisnika mirovinskih
primanja, alimentacija obračunatih od
mirovinskih primanja i doplatka za djecu
prema OIB-u korisnika.
Obavještavamo i upozoravamo osiguranike
podnositelje zahtjeva za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja ili prava
na doplatak za djecu da ako uz transakcijski
(tekući) račun već imaju otvoren
račun zaštićenih primanja, u FINA-i
moraju prijaviti novu vrstu primanja i
kao isplatitelja navesti HZMO, kako bi
Zavod elektroničkom razmjenom preuzeo
taj podatak od FINA-e.
Razmjena podataka uspostavljena je u
skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama
Zakona o provedbi ovrhe na novčanim
sredstvima, kojim je (čl. 11.) propisano da će
FINA i javnopravna tijela koja isplaćuju

primanja, naknade i svote za koje je
zakonom propisano da su izuzeti od ovrhe
uspostaviti razmjenu podataka elektroničkim
putem zbog uskrate zaštićenih primanja i
njihove isplate na poseban račun.
Uspostavom razmjene podataka ukinuto
je izdavanje obrazaca G1 (podaci o
vrsti tražbine za ovrhu), G2 (broj računa
zaštićenih primanja) i G3 (zatvaranje računa
zaštićenih primanja) u FINA-i i njihovo
dostavljanje Zavodu.

Savjetodavni dani s predstavnicima
mirovinskih osiguranja
Austrije, Srbije ili Slovenije
Savjetodavni dani s predstavnicima
austrijskog mirovinskog osiguranja održat
će se 5. travnja 2017. u Zagrebu i 6. travnja
2017. u Rijeci.
Savjetodavni dani s predstavnicima srpskog
mirovinskog osiguranja održat će se 9.
svibnja 2017. u Zagrebu i 10. svibnja 2017. u
Osijeku.
Savjetodavni dani s predstavnicima
slovenskog mirovinskog osiguranja će
se održati 23. svibnja 2017. u Zagrebu i 24.
svibnja 2017. u Rijeci.

Podsjećamo - važno je znati
• Na internetskim stranicama Zavoda je, u
rubrici “Publikacije”, dostupan novi broj
Statističkih informacija HZMO-a, broj
4/2016. (veljača 2017.).
• Vlada Republike Hrvatske je na svojoj
25. sjednici održanoj 8. ožujka 2017.
uputila Hrvatskom saboru na usvajanje
Izvješće o radu i poslovanju HZMO-a
za 2015. godinu.
• U Narodnim novinama br. 19/2017.
objavljen je Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o postupku i načinu
kontrole podataka o kojima ovise prava iz
mirovinskog osiguranja i Pravilnik o izmjeni
i dopuni pravilnika o vođenju matične
evidencije HZMO-a. Pravilnici stupaju na
snagu 11. ožujka 2017.

Pravo mjesto za vaše informacije – www.mirovinsko.hr
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KORISNICI MIROVINA - u veljači 2017.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

501 138

2.481,81 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

15 283

3.374,88 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

86 119

2.166,48 kn

180 809

2.341,26 kn

168

2.550,02 kn

Invalidska mirovina

129 191

1.844,13 kn

Obiteljska mirovina

227 119

1.881,07 kn

1 139 827

2.255,70 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

14 536

3.510,26 kn

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

71 892

5.118,12 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 veljači 2017. -

6 824

2.823,69 kn

1 233 079

2.440,52 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za prosinac 2016.
(5.838 kn)

Prosječna mirovina za siječanj 2017.

2.510,17 kn

43,00%

Prosječna ukupna starosna mirovina za siječanj 2017.

2.758,68 kn

47,25%

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

4.185,75 kn

71,70%

Korisnici mirovina - muškarci (45,72%)

563 750

Korisnici mirovina - žene (54,28%)

669 329

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,16

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

14,87%

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

19,73%

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

3.086.000.000 kn

Uređuje i grafički priprema:
Odjel za odnose s javnošću HZMO
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
INFO TELEFONI: +385 1 45 95 011 (radnim danom od 8 do 16 sati) i

www.mirovinsko.hr
e-mail: urednistvo@mirovinsko.hr
fax: 01/4595-168

+385 1 45 95 022 (radnim danom od 8 do 16 sati)

