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Održana 19. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Povećana aktualna vrijednost
mirovine za 2,7%
Dana 31. kolovoza 2018. održana je 19.
sjednica Upravnog vijeća HZMO-a na
kojoj je Upravno vijeće donijelo odluke o
usklađivanju mirovina od 1. srpnja 2018.
Na
temelju
objavljenih
službenih
podataka Državnog zavoda za statistiku
(o nominalnom indeksu bruto plaća i
indeksu potrošačkih cijena – za razdoblje
I.-VI. 2018. u odnosu na razdoblje VII.-XII.
2017.) Upravno vijeće HZMO-a donijelo je
Odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine od
1. srpnja 2018.
Nova aktualna vrijednost mirovine za
jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja od 1. srpnja
2018. iznosi 65,60 kn.
Nova aktualna vrijednost mirovine
izračunata je tako što je dosadašnja
aktualna vrijednost mirovine u svoti
od 63,88 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 RH
u prvom polugodištu 2018. u odnosu na
polugodište koje mu prethodi.
Prema podacima Državnog zavoda za
statistiku, stopa promjene indeksa
potrošačkih cijena u prvom polugodištu
2018. godine u odnosu na drugo
polugodište 2017. iznosi 1,1% (porast
1,1%), a stopa promjene nominalnog
indeksa bruto plaće svih zaposlenih u RH u
istom razdoblju iznosi 4,3% (porast 4,3%)
tako da polovica zbroja stope promjene
iznosi 2,7%.

Mirovine povećane prema novoj aktualnoj
vrijednosti, isplaćuju se u rujnu (mirovina
za kolovoz) kad će se isplatiti i razlika za
srpanj.
Također, donesena je i Odluka o najnižoj
mirovini za jednu godinu mirovinskog
staža od 1. srpnja 2018., kojom najniža
mirovina za svaku godinu mirovinskog
staža od 1. srpnja iznosi 63,61 kn te
Odluka o osnovici za određivanje
naknade zbog tjelesnog oštećenja i o
usklađivanju novčanih naknada zbog
tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2018.
kojom osnovica za određivanje naknade
zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog
ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od
1. srpnja iznosi 1.306,64 kn.

10,48%, što je posljedica rasta BDP-a te
stagnacije rasta ukupnog broja korisnika
mirovina tijekom 2017. godine.
Prosječna mirovina ostvarena prema
Zakonu o mirovinskom osiguranju za
prosinac 2017., umanjena za porez,
prirez i doprinos za zdravstveno
osiguranje, iznosila je 2.317,90 kn, a
udio te mirovine u prosječnoj netoplaći
u RH za prosinac 2017. iznosio je 38,81%,
a prosječna mirovina, bez mirovina
ostvarenih
prema
međunarodnim
ugovorima o socijalnom osiguranju,
iznosila je 2.583,72 kn ili 43,26% prosječne
netoplaće za prosinac 2017.

Važno je znati

Iz Izvješća o radu i poslovanju
HZMO-a za 2017.

• Područna služba HZMO-a u Zagrebu od
10. rujna 2018. zahtjeve za izdavanje
potvrda A1 pruzima na novoj adresi, u
Tvrtkovoj 5, u Zagrebu.

Upravno vijeće HZMO-a je na svojoj 16.
sjednici održanoj 20. lipnja 2018. usvojilo
Godišnje izvješće o radu i poslovanju
HZMO-a za 2017. te ga uputilo Hrvatskom
saboru na prihvaćanje.
Na dan 31. prosinca 2017. u Zavodu je
evidentiran 1 232 651 korisnik i 1 475
044 osiguranika, tako da je omjer između
korisnika i osiguranika bio 1 : 1,20 (u 2012.
i 2013. omjer je bio 1 : 1,18, u 2014. godini
1 : 1,14, u 2015. godini 1 : 1,15 i u 2016.
godini 1 : 1,17).
Od 1. siječnja 2017. mirovine su usklađene
za 0,65%, a od 1. srpnja 2017. za 2,1%.
U 2016. godini udio mirovinskih rashoda
u bruto domaćem proizvodu neznatno se
smanjio, na 11,27% u odnosu na 2015.
kada je iznosio 11,59%. U 2017. godini se i
dalje bilježi pad udjela mirovinskih rashoda
u bruto domaćem proizvodu i iznosio je

• Dana 7. rujna 2018. u Zagrebu je
održana svečanost zatvaranja projekta
„Razvoj informatičke infrastrukture
kao dio jačanja administrativnih
kapaciteta i jačanje institucija za
implementaciju regulativa u sustavu
socijalne sigurnosti“.
Projekt se provodio u razdoblju od 15.
ožujka 2016. do 7. rujna 2018., financiran
je sredstvima EU, a njegovi su korisnici
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
(MRMS), Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje (HZMO) i Središnji registar
osiguranika (REGOS). Ciljne skupine
ovog projekta su korisnici mirovinskih
primanja i aktivni osiguranici HZMO-a,
institucije u okviru koordinacije sustava
socijalne sigurnosti u RH, inozemni
nositelji osiguranja s kojima HZMO
razmjenjuje podatke, radnici migranti te
opća javnost.
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KORISNICI MIROVINA - isplata u kolovozu 2018.
VRSTE MIROVINA

UKUPAN BROJ KORISNIKA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
496 786

2.559,21 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

23 560

3.478,06 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

84 162

2.237,51 kn

190 335

2.433,01 kn

256

2.631,33 kn

Invalidska mirovina

122 125

1.923,34 kn

Obiteljska mirovina

223 132

1.939,59 kn

UKUPNO - ZOMO

1 140 356

2.344,06 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

14 944

3.688,30 kn

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - ZOHBDR
Ukupno

71 347

5.612,59 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 2018. -

6 783

2.962,57 kn

1 233 430

2.552,82 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za lipanj 2018.
(6.352 kn)

Prosječna mirovina za srpanj 2018.

2.618,73 kn

41,73%

Prosječna ukupna starosna mirovina za srpanj 2018.

2.867,82 kn

45,70%

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

4.354,45 kn

69,38%

Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

565 250

Korisnici mirovina - žene (54,17%)

668 180

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,27

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

15,87%

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

20,13%

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

3.234.550.000 kn
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