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Održani savjetodavni dani s predstavnicima
austrijskog mirovinskog osiguranja
u Varaždinu i Čakovcu
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i austrijski
Pensionsversicherungsanstalt održali su 10. travnja 2019. u
Varaždinu i 11. travnja u Čakovcu Međunarodno mirovinsko
savjetovanje s osiguranicima i korisnicima.
Tijekom
navedenih
dana
predstavnici
Hrvatskog
zavoda
za
mirovinsko
osiguranje
i
austrijskog
Pensionsversicherungsanstalta pružali su sve potrebne
informacije zainteresiranim strankama koje su radile u Austriji
i u Hrvatskoj vezano uz:
- tijek i trajanje postupka u povodu podnesenih zahtjeva za
ostvarivanje prava na mirovinu i druga mirovinska davanja
iz austrijskog i hrvatskog mirovinskog osiguranja
- postupak utvrđivanja razdoblja osiguranja navršenih u
Republici Austriji i Republici Hrvatskoj
- uvjete za ostvarivanje prava na invalidsku, starosnu i
obiteljsku mirovinu iz austrijskog i hrvatskog osiguranja
- uvjete za priznanje prava na ostala austrijska mirovinska
davanja-zaštitni dodatak, novčani doplatak za njegu i
dodatak za dijete
- postupak isplate mirovine i mirovinskih davanja u drugu
državu, na bankovni račun.
Krajem rujna održat će se razgovori s osiguranicima i korisnicima
u Austriji, u Beču i Klagenfurtu.

HZMO sudjeluje na Job Fairu 2019.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ove će godine
sudjelovati na Job Fairu (Sajmu poslova), koji će se održavati
15. i 16. svibnja 2019. u Zagrebu.
Job Fair je najveći sajam poslova u Hrvatskoj na kojem sudjeluje
više od 90 poduzeća, posjeti ga više od 3500 studenata, a održava
se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Cilj mu je upoznati
studente s mogućnostima zapošljavanja i razvojem karijere
u Hrvatskoj i inozemstvu te povezati poslodavce s najboljim
studentima Sveučilišta u Zagrebu.

Svim umirovljenicima i njihovim obiteljima
želimo sretne i radosne uskrsne blagdane!
Uredništvo info.HZMO-a

Održana 26. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Povećanje aktualne vrijednosti mirovine
od 1. siječnja 2019. za 1,15%
Na 26. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, održanoj 14. ožujka 2019., donesena je Odluka o
aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019.
Odluka je donesena na temelju objavljenih službenih podataka
Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa
potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici
Hrvatskoj za razdoblje od I. do XII. 2018. godine u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine i podatka o indeksu usklađivanja
aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018., a iznosi 66,35 kn.
Budući da je aktualna vrijednost mirovine (AVM) od 1. srpnja 2018.
iznosila 65,60 kn, stopa povećanja aktualne vrijednosti mirovine
od 1. siječnja 2019. godine iznosi 1,15 %.
Stopa usklađivanja AVM-a koja se primjenjuje od 1. siječnja
kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2019. određena je u
visini razlike između stope godišnjeg rasta mirovina određene
prema rotirajućem omjeru stope indeksa potrošačkih cijena i
bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj
godini u odnosu na godinu koja joj prethodi i stope usklađivanja
AVM-a utvrđene šest mjeseci prije toga dana (od 1. srpnja 2018.).
Naime, indeks godišnjeg rasta mirovina za 2018. godinu (103,
88) podijeljen s indeksom usklađivanja AVM-a od 1. srpnja 2018.
(102,70X100) iznosi 1,15%.
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplaćene
su u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za
siječanj i veljaču.
Na sjednici su donesene i:
• Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža
od 1. siječnja 2019. prema kojoj najniža mirovina za jednu
godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019. iznosi 64,34 kn
• Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog
oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog
oštećenja od 1. siječnja 2019. prema kojoj osnovica za
određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog
ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 1.519,91 kn
• Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019. koji
iznosi 0,75
• Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz
Domovinskog rata za godinu 2019., koja se od 1. siječnja 2019.
određuje u svoti od 2.558,25 kn, a povećava se za 0,015%
od utvrđene proračunske osnovice, odnosno za 0,4989
kn za svaki dan sudjelovanja hrvatskog branitelja u obrani
suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, uz
primjenu odgovarajućeg mirovinskog i polaznog faktora
prema kojemu je mirovina određena, uz uvjet propisan
zakonom i
• Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda
prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018.

Pravo mjesto za vaše informacije – www.mirovinsko.hr

www.mirovinsko.hr

KORISNICI MIROVINA - isplata u ožujku 2019.
Broj korisnika

Vrste mirovina

Prosječne svote mirovina

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

498 272

2.619,38 kn

Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika - čl. 35. ZOMO

27 883

3.560,58 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

83 253

2.294,74 kn

196 112

2.498,13 kn

289

2.682,04 kn

Invalidska mirovina

119 254

1.970,74 kn

Obiteljska mirovina

221 791

1.984,87 kn

1 146 854

2.407,82 kn

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

UKUPNO - ZOMO

Korisnici koji su u 2019. godini prvi put ostvarili pravo na mirovinu - ZOMO

Broj korisnika

Prosječna netomirovina

Starosna mirovina

2 686

2.169,29 kn

Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika - čl. 35. ZOMO

1 874

3.518,02 kn

Prijevremena starosna mirovina

2 352

2.664,17 kn

2

3.282,65 kn

Invalidska mirovina

410

1.724,55 kn

Obiteljska mirovina

1 661

2.013,97 kn

8 985

2.513,38 kn

Prosječna starosna ZOMO mirovina s mirovinskim stažem od 40 i više godina

100 658

3.663,22 kn

Prosječna ukupna ZOMO mirovina s mirovinskim stažem od 40 i više godina

186 986

3.372,70 kn

Korisnici najniže mirovine kojima je mirovina određena prema ZOMO

253 097

1.568,89 kn

1 770

6.817,28 kn

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

UKUPNO

Korisnici najviše mirovine kojima je mirovina određena prema Zakonu o najvišoj
mirovini
Ukupan broj osiguranika

1 507 243

Ukupan broj korisnika mirovine

1 239 963

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,22

Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

568 231

Korisnici mirovina - žene (54,17%)

671 732

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

31 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

71 godina

Prosječan mirovinski staž za korisnike starosne mirovine ostvarene u 2019. godini - ZOMO

30 godina

Prosječna dob za korisnike starosne mirovine ostvarene u 2019. godini - ZOMO

64 godine

Potrebna sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja
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