MIROVINSKI VODIČ
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

GODINA XV., KOLOVOZ 2018., BROJ 8

Iz Izvješća o radu i poslovanju
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2017.
Upravno vijeće HZMO-a je na svojoj 16. sjednici održanoj
20. lipnja 2018. usvojilo Godišnje izvješće o radu i
poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2017. te ga uputilo Hrvatskom saboru na prihvaćanje.
Predmet Izvješća je obvezno mirovinsko osiguranje na
temelju međugeneracijske solidarnosti i rad Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje. Poslovi iz mjerodavnosti
Zavoda u 2017. godini obavljali su se u skladu s propisima i
Financijskim planom Zavoda te prema Godišnjem planu rada
Zavoda koje je donijelo Upravno vijeće Zavoda.
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).
Ukupni prihodi Zavoda iznosili su 39,445 milijardi kuna,
a rashodi 39,432 milijarde kuna. Rashodi za mirovine i
mirovinska primanja iznosili su 37,670 mlrd. kn, a u strukturi
ostvarenih ukupnih rashoda čine 95,53%. U odnosu na 2016.
godinu veći su za 2,4%.
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 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, 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.
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Prosječna starosna mirovina (ostvarena prema Zakonu
o mirovinskom osiguranju) za prosinac 2017. iznosila
je 2.542,12 kn ili 42,56% prosječne netoplaće za prosinac
2017. (i na razini je 2016. godine), a prosječna starosna
mirovina, bez mirovina ostvarenih prema međunarodnim
ugovorima o socijalnom osiguranju, iznosila je 2.907,39 kn
ili 48,68% prosječne netoplaće za prosinac 2017. (također
na razini 2016.).
U međunarodnim se publikacijama kao prosječna mirovina
najčešće navodi prosječna starosna mirovina za puni
radni vijek radnika i osiguranika koji obavljaju samostalnu
profesionalnu djelatnost. Prema navedenim kriterijima,
prosječna starosna mirovina, bez mirovina ostvarenih
prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju,
određena na temelju mirovinskog staža od 40 i više godina
na dan 31. prosinca 2017. iznosila je 4.309,19 kn ili
72,14% prosječne netoplaće za prosinac 2017. (na dan
31. prosinca 2016. iznosila je 4.184,28 kn ili 71,67% prosječne
netoplaće).
Rashodi za doplatak za djecu za 2017. iznosili su
1,362 milijarde kuna, a u strukturi ukupnih rashoda
čine 3,46%. U odnosu na 2016. godinu, rashodi za
doplatak za djecu manji su za 7,9% zbog smanjenog broja
korisnika i broja djece koji su koristili doplatak za djecu
u 2017. godini. Doplatak za djecu je u 2017. koristilo
prosječno 154 818 korisnika, za prosječno 294 599 djece,
a doplatak za djecu iznosio je prosječno 385,23 kn
po djetetu.
Tijekom 2017. Zavodu je podneseno ukupno 444 776 zahtjeva
za priznanje prava iz mirovinskog osiguranja, od toga su
428 734 zahtjeva u prvom stupnju, a 16 042 zahtjeva u
drugom stupnju. Zajedno s neriješenim predmetima iz
prethodnog razdoblja, u Zavodu je u 2017. na rješavanju
bilo ukupno 507 655 zahtjeva o pravima iz mirovinskog
osiguranja (tuzemno i inozemno osiguranje) i doplatka za
djecu, od kojih je riješeno 450 411 zahtjeva ili 88,72%.
U Zavodu je nastavljen višegodišnji trend smanjenja broja
zaposlenih. Na kraju 2017. bilo je zaposleno 2567 radnika,
30 manje nego na kraju 2016., odnosno broj zaposlenih
smanjen je za 1,15%.

Pravo mjesto za vaše informacije – www.mirovinsko.hr
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KORISNICI MIROVINA - isplata u srpnju 2018.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

496 980

2560,91 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

23 136

3479,47 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

84 228

2239,24 kn

189 923

2433,04 kn

252

2632,48 kn

Invalidska mirovina

122 533

1924,13 kn

Obiteljska mirovina

223 394

1940,62 kn

UKUPNO - ZOMO

1 140 446

2.344,59 kn

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

14 914

3.688,48 kn

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

71 366

5.615,91 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 srpnju 2018. -

6 782

2.964,09 kn

1 233 508

2.553,51 kn

Iznos u kunama

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

Prosječna mirovina za lipanj 2018.

2.618,81 kn

41,23%

Prosječna ukupna starosna mirovina za lipanj 2018.

2.868,38 kn

45,16%

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

4.354,17 kn

68,55%

Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

565 297

Korisnici mirovina - žene (54,17%)

668 211

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,26

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

15,81%

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

20,11%

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

3.234.000.000 kn

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