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Povećanje aktualne vrijednosti mirovine za 0,35 posto
Upravno vijeće Zavoda je na temelju objavljenih službenih podataka
Državnog zavoda za statistiku o nominalnom indeksu bruto plaća i
indeksu potrošačkih cijena – za razdoblje I.-VI. 2016. u odnosu na
razdoblje VII.-XII. 2015. donijelo Odluku o aktualnoj vrijednosti
mirovine od 1. srpnja 2016.
Nova aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi
određivanja mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih prava iz
mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2016. iznosi 61,59 kn.
Nova aktualna vrijednost mirovine izračunata je tako što je
dosadašnja aktualna vrijednost mirovine u svoti od 61,38 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
Republici Hrvatskoj u prvom polugodištu 2016. u odnosu na
polugodište koje mu prethodi.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, stopa
promjene indeksa potrošačkih cijena u prvom polugodištu
2016. godine u odnosu na drugo polugodište 2015. iznosila
je - 1,0%, (pad 1,00%), a stopa promjene nominalnog
indeksa bruto plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj
u istom razdoblju iznosila je 1,7% (porast 1,7%),
tako da polovica zbroja stope promjene iznosi 0,35%.
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplaćuju
se u rujnu (mirovina za kolovoz), zajedno s razlikom za srpanj.
Također je donesena i Odluka o najnižoj mirovini za jednu
godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2016. prema
kojoj najniža mirovina za svaku godinu mirovinskog staža
od 1. srpnja iznosi 59,71 kn te Odluka o osnovici za određivanje
naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih
naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2016.
prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog
oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,
od 1. srpnja iznosi 1.226,55 kn.

Podsjećamo – važno je znati
• Na internetskim stranicama Zavoda objavljen je novi broj
Statističkih informacija, broj 2/2016. (srpanj 2016.). Tiskovine
Zavoda dostupne su u digitalnom obliku, na internetskoj stranici,
u potkategoriji „Publikacije“.
• Zavodu je omogućeno elektroničko preuzimanje podataka
iz e-Matice o statusu učenika (online aplikacija preko koje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta vodi centralizirani
sustav najvažnijih podataka o učenicima, djelatnicima i
ustanovama osnovnih i srednjih škola), stoga korisnici obiteljske
mirovine i doplatka za djecu više ne trebaju dostavljati potvrde
o redovitom školovanju za djecu koja se školuju u osnovnim i
srednjim školama u Republici Hrvatskoj.
Korisnici koji imaju prebivalište u inozemstvu ili su
polaznici viših škola i fakulteta i dalje trebaju Zavodu
dostavljati potvrde o redovitom školovanju.
• Jesenski krug razgovora s predstavnicima austrijskog
nositelja mirovinskog osiguranja održat će se:
- 14. rujna 2016. u Varaždinu i
- 15. rujna 2016. u Zagrebu.
Razgovorni dani s njemačkim nositeljem mirovinskog
osiguranja planirani su za 25. listopada 2016. u Zagrebu i 26.
i 27. listopada 2016. u Rijeci i o tome će osiguranici biti na
vrijeme obaviješteni.
• Pravo na privremenu invalidsku mirovinu može steći
osiguranik - invalid rada koji je nakon profesionalne rehabilitacije
pet godina (do 58. godine života) proveo prijavljen u Zavodu za
zapošljavanje i nije se uspio zaposliti na poslovima za koje je
osposobljen (povremeni rad u trajanju od šest mjeseci ne
smatra se prekidom nezaposlenosti).
Visina privremene invalidske mirovine određuje se kao i
naknada plaće zbog profesionalne rehabilitacije, ovisno o
uzroku smanjene radne sposobnosti.
• Tiskanica Zahtjeva za invalidsku/privremenu invalidsku
mirovinu ili profesionalnu rehabilitaciju može se preuzeti
na internetskoj stranici Zavoda ili nabaviti u Narodnim
novinama/knjižarama, a uz osobne dokumente, za privremenu
invalidsku mirovinu treba priložiti i potvrdu nadležne službe za
zapošljavanje o razdoblju, odnosno razdobljima nezaposlenosti
nakon završene profesionalne rehabilitacije kao i o činjenici
prihvaćanja/neprihvaćanja ponude o radu.
Ako je osiguranik bio zaposlen u inozemstvu, također
treba priložiti odgovarajuće dokaze o radu u inozemstvu,
državljanstvu, rodni i vjenčani list te navesti podatak o OIB-u.
Za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje je temelj
osiguranja postupak za ostvarivanje prava na temelju
invalidnosti pokreće se po službenoj dužnosti u povodu
prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene
zaštite (tj. liječnika).
Pri podnošenju zahtjeva treba priložiti: obrazac 1-IN
(Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika) i obrazac
2-IN (Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova
koje obavlja) koji popunjava poslodavac ako je osiguranik
u radnom odnosu.

Pravo mjesto za vaše informacije – www.mirovinsko.hr
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KORISNICI MIROVINA - u kolovozu 2016.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

502 248

2.471,69 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

12 991

3.383,01 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

86 521

2.158,17 kn

176 034

2.337,37 kn

116

2.591,58 kn

Invalidska mirovina

131 908

1.841,20 kn

Obiteljska mirovina

229 031

1.877,82 kn

1 138 849

2.245,06 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, OSO
Ukupno

13 972

3.476,98 kn

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

72 113

5.076,73 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 međun. ugovora
- isplata u kolovozu 2016. -

6 832

2.796,06 kn

1 231 766

2.427,86 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za lipanj 2016.
(5.868 kn)

Prosječna mirovina za srpanj 2016.

2.496,20 kn

43,90%

Prosječna ukupna starosna mirovina za srpanj 2016.

2.746,57 kn

48,30%

Prosječna starosna mirovina za srpanj 2016. s 40 i više godina m. staža

4.143,12 kn

72,87%

Korisnici mirovina - muškarci (45,77%)

563 763

Korisnici mirovina - žene (54,23%)

668 003

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,22

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

14,64%

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

19,70%

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

30 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

70 godina

Potrebna sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

3.074.000.000 kn

Od obrade mirovina za srpanj 2016. (isplata u kolovozu 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju, NN br. 112/13) obustavljena je isplata mirovine za 1 667 korisnika (31 korisnik mirovine s prebivalištem u RH i
1 636 u inozemstvu).
Uređuje i grafički priprema:
Odjel za odnose s javnošću HZMO
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
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e-mail: urednistvo@mirovinsko.hr
fax: 01/4595-168
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