HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

www.mirovinsko.hr

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MIROVINU U
REPUBLICI HRVATSKOJ PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM
OSIGURANJU
STAROSNA MIROVINA
Pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada
mirovinskog staža.

navrši 65 godina života i 15 godina

Iznimno od ovoga, u prijelaznom razdoblju do 31.12.2029. pravo na

starosnu mirovinu uz navršenih 15 godina mirovinskog staža osiguranik – žena stječe prema
sljedećim uvjetima:
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PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA
Prijevremenu starosnu mirovinu može ostvariti osiguranik koji je navršio 60 godina života i
35 godina mirovinskog staža. Iznimno od ovoga, u prijelaznom razdoblju do 31.12.2029.
osiguranik - žena može ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu pod sljedećim
uvjetima:

GODINA

PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA
ZA ŽENE
GODINE ŽIVOTA
GODINE STAŽA

2010.

55 god.

30 god.

2011.

55 god. i 3 mjeseca

30 god. i 3 mjeseca

2012.

55 god. i 6 mjeseci

30 god. i 6 mjeseci

2013.

55 god. i 9 mjeseci

30 god. i 9 mjeseci

2014.

56 god.

31 god.

2015.

56 god.i 3 mjeseca

31 god. i 3 mjeseca

2016.

56 god. i 6 mjeseci

31 god. i 6 mjeseci

2017.

56 god. i 9 mjeseci

31 god. i 9 mjeseci

2018.

57 god.

32 god.

2019.

57god. i 3 mjeseca

32 god. i 3 mjeseca

2020.

57 god. i 6 mjeseci

32 god. i 6 mjeseci

2021.

57 god. i 9 mjeseci

32 god. i 9 mjeseci

2022.

58 god.

33 god.

2023.

58god. i 3 mjeseca

33 god. i 3 mjeseca

2024.

58 god. i 6 mjeseci

33 god. i 6 mjeseci

2025.

58 god. i 9 mjeseci

33 god. i 9 mjeseci

2026.

59 god.

34 god.

2027.

59god. i 3 mjeseca

34 god. i 3 mjeseca

2028.

59 god. i 6 mjeseci

34 god. i 6 mjeseci

2029.

59 god. i 9 mjeseci

34 god. i 9 mjeseci

2030.i
dalje

60 god.

35 god.

INVALIDSKA MIROVINA
Ovisno o opsegu smanjenja radne sposobnosti, osiguranik ostvaruje pravo na invalidsku
mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad ili profesionalne nesposobnosti za rad.
Pod općom nesposobnošću za rad podrazumijeva se trajan gubitak radne sposobnosti, tj.
Kada je osiguranik nesposoban obavljati svoj, kao i bilo koji drugi posao.
Pod profesionalnom nesposobnošću za rad podrazumijeva se trajno smanjenje radne
sposobnosti za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome radniku iste ili slične
naobrazbe i sposobnosti.
Pravo na invalidsku mirovinu ima osiguranik (muškarac ili žena) ako je invalidnost nastala
zbog bolesti ili ozljede izvan rada prije navršenih 65 godina života i ako mu navršeni
mirovinski staž pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka.
Kao uvjet za ostvarivanje prava na invalidska primanja traži se da najmanje trećinu razdoblja
između navršene 20. godine života i dana nastanka invalidnosti – za osiguranike sa
završenom visokoškolskom naobrazbom između navršene 26. godine života i dana nastanka
invalidnosti – pokriva mirovinski staž. Pokriveno razdoblje skraćuje se za razdoblja odsluženja
vojnog roka i razdoblja nezaposlenosti.
Ako je invalidnost posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, uvjet mirovinskog staža
nije potreban.
Osim invalidske mirovine, u slučaju smanjenja radne sposobnosti osiguranik može ostvariti
pravo i na profesionalnu rehabilitaciju ako kod njega postoji preostala radna sposobnost.
Pravo na profesionalnu rehabilitaciju ostvaruje se pod istim uvjetima kao i pravo na invalidsku
mirovinu.
POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA
Postupak se pokreće u povodu prijedloga za ocjenu radne sposobnosti izabranog doktora
medicine primarne zdravstvene zaštite, ako se radi o zaposlenoj osobi, odnosno osobi sa
svojstvom osiguranika ili na zahtjev stranke, ako je osoba nezaposlena, odnosno u trenutku
podnošenja zahtjeva nema svojstvo osiguranika.
Cjelokupnu medicinsku dokumentaciju priprema osiguranikov liječnik koju, zajedno sa svojim
mišljenjem, dostavlja Zavodu radi vještačenja invalidnosti.

OBITELJSKA MIROVINA
UVJETI ZA OSIGURANIKA
Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu:
ako je osiguranik navršio najmanje 5 godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina mirovinskog staža ili
ako je osiguranik ispunjavao uvjete o dužini mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu ili
ako je osiguranik bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ili
ako je osiguranik bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.
Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji
imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranja osiguranika.
UVJETI ZA ČLANOVE OBITELJI
Udovica ili udovac, imaju pravo na obiteljsku mirovinu:
Ako su do smrti bračnog druga po kojem im to pravo pripada navršili 50 godina života ili
Ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupila opća nesposobnost za rad ili je
takva nesposobnost nastala u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga ili
Ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a
udovica/udovac, obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prva po toj osnovi nastupi
opća nesposobnost za rad, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.
Ako udovica/udovac do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, imaju pravo na
obiteljsku mirovinu kad navrše 50 godina života.
Udovica/udovac, koji su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života zadržavaju to pravo
trajno, a ako to pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na
obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života.
Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na
uzdržavanje.
Izvanbračni drug može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu pod istim uvjetima kao i udovica ili udovac, ako je
izvanbračna zajednica postojala i trajala najmanje tri godine.
Djeca - Pravo na obiteljsku mirovinu imaju:
sva djeca do navršene 15. godine živote i nakon 15. godine života ako su na redovitom školovanju, te djeca
koja nisu na redovitom školovanju do 18. godine života, ako su prijavljena nadležnoj službi za zapošljavanje
djeca imaju pravo na obiteljsku mirovinu najduže do kraja školovanja, odnosno do navršene 26. godine
života. Ako kod djeteta postoji nesposobnost za rad, pravo na obiteljsku mirovinu koristi se trajno.
Roditelji - Roditelj kojeg je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti ima pravo na obiteljsku
mirovinu:
ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava navršio 60 godina života.
ako je mlađi od 60 godina, ali je do smrti osiguranika ili korisnika prava nastala opća nesposobnost za rad sve
dok takva nesposobnost traje.

Pozivni centar
01/4891-666
(radnim danom od 8 do 16 sati)

Otvoreni telefon
0800 63 63 63
(radnim danom od 8-16 sati)

