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Novi iznos najniže mirovine prema
Zakonu o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji
Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rata, kojima je najniža mirovina određena
prema ZOPHBDR-u iz 2004., po službenoj
je dužnosti, automatskom obradom i bez
donošenja novog rješenja, od 1. ožujka
2018. određena nova svota najniže
mirovine ako je to za njih povoljnije
(čl. 206. ZOHBDR-a).
Nova svota najniže mirovine određena
je tako da se osnovica u svoti od 2558,25
kuna (tj. 45% prosječne neto plaće po
zaposlenome u pravnim osobama RH u 2016.
godini) povećala za 0,015% od utvrđene
proračunske osnovice u svoti od 3326,00
kn, odnosno za 0,4989 kn za svaki dan
sudjelovanja u obrani suvereniteta RH u
borbenom sektoru te uz primjenu polaznog i
mirovinskog faktora.
Podatke o broju dana sudjelovanja u
borbenom sektoru za hrvatske branitelje
korisnike najniže mirovine Zavod je
elektroničkom razmjenom dobio od
Ministarstva hrvatskih branitelja.
Tako određene svote najniže braniteljske
mirovine usklađene su prema novoj
aktualnoj vrijednosti mirovina
u
svoti od 63,88 kn, koja se primjenjuje od
1. siječnja 2018.
Novoodređene i usklađene svote
najniže mirovine u isplati su u
travnju 2018. (uz mirovinu za ožujak),
uključujući i razliku za siječanj i
veljaču 2018.
Mirovine koje su određene prema
posebnim
propisima,
a
nakon
usklađivanja od 1. siječnja 2018. prešle
su svotu od 3.500,00 kn, smanjene
su za 10%, s tim da tako smanjene
svote mirovina ne mogu biti niže
od 3.500,00 kuna mjesečno.
Za korisnike kojima treba izračunati novu
svotu najniže mirovine i koji nisu obuhvaćeni

automatskom obradom u ožujku 2018.
izrađeni su ispisi koji su dostavljeni u
područne službe/urede Zavoda kako bi
se ručnim izračunom odredile nove svote
najnižih mirovina.
Za potrebe izračuna mirovina prema
novom ZOHBDR-u, između Ministarstva
hrvatskih branitelja i Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje uspostavljen
je
web-servis
koji
omogućuje
radnicima Zavoda da elektroničkim
putem pribave i evidentiraju podatke
o broju dana sudjelovanja u obrani
suvereniteta RH u borbenom sektoru
za osobe koje su podnijele zahtjev za
priznanje prava na mirovinu.
Budući korisnici mirovina neće trebati
dostavljati potvrde o broju dana
sudjelovanja u borbenom sektoru koje je
do sada izdavalo Ministarstvo hrvatskih
branitelja niti će Zavod morati pisanim putem
tražiti te potvrde od Ministarstva hrvatskih
branitelja, što će pridonijeti bržem
ostvarivanju prava na mirovinu.

Nastavak isplate
dokupljenih mirovina
Od 1. ožujka 2018., s isplatom mirovina
u travnju 2018., uspostavljena je isplata
dokupljenih mirovina korisnicima koji su
te mirovine ostvarili do 31. svibnja 2014. u
trgovačkom društvu “Royal međugeneracijska
solidarnost” d.d. na temelju ugovora o
dokupu mirovine sklopljenih s poslodavcima
sa sjedištem u RH.
Svote dokupljene mirovine usklađene su
prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine
koja od 1. siječnja 2018. iznosi 63,88 kn te
je u odnosu na aktualnu vrijednost mirovina
od 1. srpnja 2017. povećana za 0,94%.
Korisnici kojima je uspostavljena isplata
dokupljenih mirovina tijekom travnja
dobit će na kućne adrese rješenja kojima će
se utvrditi svota mjesečne dokupljene
mirovine te ukupna svota dospjelih, a
neisplaćenih
dokupljenih
mirovina
u
trenutku preuzimanja isplate.

Tijekom travnja odredit će se i dinamika
isplata dospjelih, a neisplaćenih dokupljenih
mirovina.
Dokupljena se mirovina u ožujku 2018. i
u svim sljedećim mjesecima uključuje u
obradu i pribraja se mirovini ostvarenoj
u Zavodu te se na tako dobivenu
ukupnu svotu obračunava dodatni doprinos
za zdravstveno osiguranje, porez i prirez
te ovrhe koje provodi Zavod i Financijska
agencija.
Na Obavijesti o mirovinskim primanjima svota
dokupljene mirovine bit će iskazana pod
oznakom “ostala primanja”.
Korisnici i nasljednici korisnika dokupljenih
mirovina koji su podnijeli tužbu i vode
spor na sudu radi ostvarivanja potraživanja
iz ugovora o dokupu mirovine, ako
žele ostvariti isplatu dokupljene mirovine
prema ovom Zakonu, moraju se odreći
tužbenog zahtjeva u roku od šest
mjeseci od dana stupanja na snagu
Zakona.
Nakon isteka roka (6 mjeseci od dana
stupanja na snagu Zakona, tj. nakon 4.
srpnja 2018.) neće moći ostvariti pravo
na isplatu dokupljenih mirovina prema
Zakonu o nastavku isplate dokupljenih
mirovina.

Savjetodavni dani s predstavnicima
srpskog mirovinskog osiguranja
Međunarodni savjetodavni dani osiguranika
i
korisnika
mirovinskih
primanja
s
predstavnicima Republičkog fonda za penzijsko
i invalidsko osiguranje održat će se:
• 8. svibnja 2018. u Zagrebu, u Središnjoj
službi HZMO-a, A. Mihanovića 3, i
• 10. svibnja u Splitu, u Područnoj službi
HZMO-a, Obala kneza Branimira 15.

Ispostava HZMO-a u Vrgorcu
preselila na novu adresu
Ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje u Vrgorcu preselila na novu
adresu, Trg hrvatskih branitelja 3.
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KORISNICI MIROVINA - isplata u ožujku 2018.
VRSTE MIROVINA

UKUPAN BROJ KORISNIKA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
498 456

2541,16 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

21 109

3441,85 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

84 846

2220,13 kn

188 356

2401,55 kn

236

2590,40 kn

Invalidska mirovina

124 761

1894,41 kn

Obiteljska mirovina

224 589

1921,71 kn

UKUPNO - ZOMO

1 142 353

2.318,53 kn

Starosna mirovina

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

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

14 494

3.657,38 kn

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

70 933

5.574,85 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 ožujku 2018. -

6 792

2.934,85 kn

1 234 572

2.524,74 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za siječanj 2018.
(6.189 kn)

Prosječna mirovina za veljaču 2018.

2.586,11 kn

41,79%

Prosječna ukupna starosna mirovina za veljaču 2018.

2.836,66 kn

45,83%

Prosječna starosna mirovina za veljaču 2018. s 40 i više godina m. staža

4.313,26 kn

69,69%

Korisnici mirovina - muškarci (45,77%)

565 002

Korisnici mirovina - žene (54,23%)

669 570

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,19

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

15,48%

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

19,92%

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

3.200.000.000 kn

Uređuje i grafički priprema:
Ured za odnose s javnošću HZMO
A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb
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