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Održana 15. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Povećanje aktualne vrijednosti mirovine za 0,94 posto

Dana 9. ožujka 2018. održana je 15. sjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na kojoj je na temelju
objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o
stopi promjene indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće u
RH za razdoblje I.-XII. 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016.
donesena Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja
2018. koja iznosi 63,88 kn.
Budući da je aktualna vrijednost mirovine od 1. srpnja 2017. iznosila
63,29 kn, povećanje iznosi 0,94 posto.
Napominjemo da će mirovine usklađene prema novoj aktualnoj
vrijednosti mirovine biti isplaćene u travnju (mirovina za ožujak),
zajedno s razlikom za siječanj i veljaču.
Stopa usklađivanja AVM koja se primjenjuje od 1. siječnja
kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2018., određena je
u visini razlike između stope godišnjeg rasta mirovina određene
prema rotirajućem omjeru stope indeksa potrošačkih cijena i bruto
plaće svih zaposlenih u R Hrvatskoj u prethodnoj godini u odnosu
na godinu koja joj prethodi i stope usklađivanja AVM utvrđene šest
mjeseci prije toga dana.
Na sjednici je donesena i Odluka o najnižoj mirovini za jednu
godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018. prema kojoj najniža
mirovina za svaku godinu mirovinskog staža od 1. siječnja iznosi 61,94
kn, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog
oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog
oštećenja od 1. siječnja 2018. prema kojoj osnovica za određivanje
naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili
profesionalne bolesti, od 1. siječnja iznosi 1.272,29 kn i Odluka o
faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018. koji iznosi 0,75.
Također, donesena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom
branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2018. koja od 1. siječnja
do 28. veljače 2018. iznosi 2.558,25 kn, a od 1. ožujka najniža
mirovina će se uvećati za 0,015 posto (0,4989 kn) od proračunske
osnovice za svaki dan sudjelovanja u borbenom sektoru za svakog
pojedinog korisnika.
Upravno vijeće donijelo je i Odluku o osnovicama za utvrđivanje
vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i
zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2017.

Obavijest korisnicima dokupljenih mirovina
društva “Royal međugeneracijska solidarnost”

PRILOG
H R VAT S K O M
UMIROVLJENIČKOM
LISTU
dokupljenih mirovina korisnicima i nasljednicima korisnika dokupljene
mirovine isplaćivat će se obročno do 31. prosinca 2020.
Za pokretanje isplate nasljednik Zavodu treba dostaviti pravomoćno
rješenje o nasljeđivanju u kojem se izrijekom navodi da mu se u
vlasništvo prenose ili pripadaju potraživanja (prema Royalu
odnosno Zavodu) na osnovi ugovora o dokupu mirovina. Na temelju
dostavljenog rješenja Zavod će utvrditi ispunjava li nasljednik uvjete
za isplatu.
Posebno napominjemo da korisnici i nasljednici korisnika
dokupljenih mirovina koji su podnijeli tužbu i vode spor pred
sudom 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 (čl. 6. st. 2. Zakona).
Nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu
Zakona, tj. nakon 4. srpnja 2018., korisnici i nasljednici ne mogu
više odustati od tužbe te neće moći ostvariti pravo na isplatu
dokupljenih mirovina prema ovom Zakonu.
Korisnicima dokupljenih mirovina Zavod je 21. veljače 2018. poslao
na kućnu adresu obavijesti i izjave, koje su bili obvezni popuniti i
ovjeriti potpis kod javnog bilježnika te dostaviti nadležnim službama/
uredima Zavoda prema mjestu prebivališta/boravišta.
Korisnici i nasljednici korisnika dokupljene mirovine, koji su podnijeli
tužbu i vode spor pred sudom radi ostvarivanja potraživanja iz
ugovora o dokupu mirovine i koji žele odustati od tužbenog zahtjeva,
uz ovjerenu izjavu moraju obavezno dostaviti i pravomoćnu sudsku
odluku o okončanju toga postupka odricanjem od tužbenog zahtjeva.
Nastavak isplate dokupljenih mirovina kao i obročna isplata
dospjelih, a neisplaćenih svota dokupljenih mirovina uspostavit će
se tek kada korisnici, koji su podnijeli tužbu, a žele odustati od
tužbenog zahtjeva, dostave Zavodu i ovjerenu izjavu i pravomoćnu
sudsku odluku o okončanju toga postupka.
Za korisnike dokupljene mirovine koji na kućnu adresu nisu dobili
navedenu izjavu i obavijest ili su se odrekli tužbenog zahtjeva i žele
nastavak isplate prema ovom Zakonu, tiskanica izjave dostupna je
internetskim stranicama Zavoda (www.mirovinsko.hr) i na šalterima
područnih službi/ureda.

Svim umirovljenicima i njihovim obiteljima
želimo sretne i radosne uskrsne blagdane!
Uredništvo Mirovinskog vodiča

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava korisnike
dokupljenih mirovina, koje je do 31. svibnja 2014. isplaćivalo
trgovačko društvo „Royal međugeneracijska solidarnost“, da će se
prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina osigurati
nastavak isplate dokupljenih mirovina.
Isplata dokupljenih mirovina uspostavlja se od 1. ožujka 2018., a s
isplatom započinje u travnju 2018. Dospjele, a neisplaćene svote
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KORISNICI MIROVINA - isplata u veljači 2018.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

498 034

2541,38 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

20 486

3442,33 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

84 972

2221,25 kn

187 563

2401,21 kn

231

2579,51 kn

Invalidska mirovina

125 076

1894,72 kn

Obiteljska mirovina

224 761

1922,77 kn

1 141 123

2.317,96 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

14 480

3.656,69 kn

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

70 945

5.577,04 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 2018. -

6 797

2.934,03 kn

1 233 345

2.524,55 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za prosinac 2017.
(5.973 kn)

Prosječna mirovina za siječanj 2018.

2.584,74 kn

43,27%

Prosječna ukupna starosna mirovina za siječanj 2018.

2.835,41 kn

47,47%

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

4.313,09 kn

72,21%

Korisnici mirovina - muškarci (45,74%)

564 101

Korisnici mirovina - žene (54,26%)

669 244

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

15,47%

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

19,94%

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

3.197.000.000 kn

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