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Iz Izvješća HZMO-a za 2015. godinu (II. dio)
Kretanje broja korisnika mirovina
Nakon usporavanja rasta broja novih korisnika mirovine u razdoblju
2000. - 2004., u razdoblju 2005. - 2010. povećao se priljev novih
korisnika, koji je zbog gospodarske krize i povećane nezaposlenosti
bio najizraženiji tijekom 2009. te u 2010. godini kada je povećani
priljev korisnika bio potaknut stupanjem na snagu novih, strožih
odredbi o prijevremenoj starosnoj mirovini od 1. listopada 2010.
Ovaj nepovoljni trend ublažen je posljednjih pet godina.
Na povećanje broja korisnika mirovine utječe i činjenica da
posljednjih nekoliko godina u mirovinu odlazi najbrojnija,
tzv. baby boom generacija, rođena u prvom desetljeću
nakon II. svjetskog rata.
U 2015. godini ukupno je evidentirano 49 256 korisnika koji su prvi
put ostvarili pravo na mirovinu (35 631 starosna i prijevremena
starosna mirovina, 2 102 invalidske mirovine i 11 523 obiteljske
mirovine), što je manje za 4,41% u odnosu na 2014. godinu.

Korisnici mirovina prema godinama mirovinskog staža i
trajanju korištenja mirovine
Prosječni mirovinski staž korisnika starosne mirovine iznosi
32 godine, korisnika prijevremene starosne mirovine 36 godina,
korisnika invalidske mirovine 22 godine, a korisnika obiteljske
mirovine 27 godina. Prosjek mirovinskog staža svih korisnika
mirovine ostvarenih prema ZOMO-u iznosi 30 godina, a u posljednjih
deset godina prosjek se povećao za jednu godinu.
Udio ukupnog broja korisnika mirovina s navršenim mirovinskim
stažem od 40 i više godina u ukupnom broju korisnika mirovina
ostvarenih prema ZOMO-u postupno se povećava, a 31. prosinca
2015. iznosio je 14,24% (u 2014. iznosio je 13,57%).
Iako se postupno povećava prosječna dob za odlazak u starosnu
i prijevremenu starosnu mirovinu, zbog postupnog povećanja
prosječnog trajanja života i u 2015. godini nastavljen je višegodišnji
trend povećanja prosječnog trajanja korištenja mirovine: prosječno
korištenje starosne mirovine iznosi 20 godina i 5 mjeseci,
invalidske mirovine 18 godina i 8 mjeseci, a obiteljske mirovine
17 godina i 10 mjeseci.

Dobna struktura korisnika mirovina
Kao posljedica reforme mirovinskog osiguranja generacijske
solidarnosti iz 1999. godine i postupnog povećanja
prosječnog životnog vijeka, postupno se povećava prosječna
starost umirovljenika.
U 2015. godini prosječna dob korisnika mirovina ostvarenih prema
ZOMO-u iznosila je 70 godina i 2 mjeseca (žene 70 godina i
6 mjeseci, muškarci 69 godina i 8 mjeseci).
Prosječna dob korisnika starosne mirovine iznosila je 71 godinu
i 7 mjeseci, korisnika invalidske mirovine 59 godina i 1 mjesec, a

korisnika obiteljske mirovine 71 godinu i 9 mjeseci. U ukupnom
broju korisnika mirovina prema ZOMO-u najveći broj korisnika
je u dobnoj skupini od 65 do 69 godina (251 571 odnosno
22,16%), a udio korisnika mirovina u mlađim dobnim skupinama
blago se smanjuje.

Korisnici mirovina prema vrstama mirovina
na dan 31. prosinca 2015.
Od ukupno 1 228 020 korisnika mirovina, u koje su uključeni
i korisnici mirovina Hrvatske vojske, hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i Hrvatskog vijeća obrane, evidentirana su
775 692 (63,17%) korisnika starosne mirovine i u taj broj uključeno
je i 86 940 korisnika kojima je s navršenom dobi za starosnu
mirovinu invalidska mirovina prevedena na starosnu mirovinu.
Invalidsku mirovinu ostvario je 207 271 korisnik (16,88%), a
obiteljsku mirovinu 245 057 korisnika (19,95%). Iako je i nadalje
velik udio invalidskih mirovina u ukupnom broju korisnika mirovina,
(zbog smanjenog priljeva novih korisnika te prevođenja starosne na
invalidsku mirovinu), smanjen je broj korisnika invalidske mirovine i
njihov udio u ukupnom broju korisnika mirovine.

Ostala prava iz mirovinskog osiguranja
Prema propisima koji su bili na snazi do 31. prosinca 1998., u
sustavu mirovinskog osiguranja ostvarivala su se, uz mirovinu, i
druga prava: zaštitni dodatak uz mirovinu, novčana naknada zbog
tjelesnog oštećenja te doplatak za tuđu pomoć i njegu.
Od 1. siječnja 1999. u sustavu mirovinskog osiguranja od navedenih
prava ostvaruje se samo pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog
oštećenja uzrokovanog ozljedom na radu ili profesionalnom
bolešću, a ostala navedena prava ukinuta su ili se ostvaruju u
drugim sustavima. Stoga se broj ovih korisnika postupno smanjuje.
Na dan 31. prosinca 2015. evidentirano je 52 869 korisnika
zaštitnog dodatka uz mirovinu, s prosječnom svotom od
475,40 kn, 71 170 korisnika novčane naknade za tjelesno
oštećenje te 7 919 korisnika doplatka za pomoć i njegu s
prosječnom svotom od 787,65 kn.

Udio mirovina u plaći
Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom
osiguranju za prosinac 2015., umanjena za porez i prirez, iznosila
je 2.237,89 kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u RH za
prosinac 2015. (5.772 kn) iznosio je 38,77%. Prosječna mirovina
bez mirovina ostvarenih prema međunarodnim ugovorima o
socijalnom osiguranju iznosila je 2.481,58 kn ili 42,99% prosječne
netoplaće za prosinac 2015.
Prosječna starosna mirovina (ZOMO) iznosila je 2.469,06
kn ili 42,78% prosječne netoplaće za prosinac 2015., a
prosječna starosna mirovina bez mirovina ostvarenih primjenom
međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju iznosila je 2.800,76 kn
ili 48,52% prosječne netoplaće za prosinac 2015.

Pravo mjesto za vaše informacije – www.mirovinsko.hr
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KORISNICI MIROVINA - u srpnju 2016.
Ukupan broj korisnika

Vrste mirovina

Prosječne svote mirovina

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

502 307

2.473,47 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

12 584

3.387,79 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

86 545

2.158,60 kn

175 316

2.337,77 kn

113

2.595,31 kn

Invalidska mirovina

132 202

1.842,91 kn

Obiteljska mirovina

229 155

1.879,24 kn

1 138 222

2.245,88 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
13 941

Ukupno

3.477,80 kn

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - ZOPHBDR
72 112

Ukupno

5.079,14 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

Korisnici prema vrstama mirovina

6 832

2.794,80 kn

1 231 107

2.428,83 kn

Ukupan broj korisnika u srpnju 2016.

Korisnici starosnih mirovina

507 356

Korisnici invalidskih mirovina

204 448

Korisnici obiteljskih mirovina

244 745

Korisnici mirovina - muškarci (45,75%)

563 288

Korisnici mirovina - žene (54,25%)

667 819

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,22

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

3.084.000.000 kn

Od obrade mirovina za lipanj 2016. (isplata u srpnju 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju, NN br. 112/13) obustavljena je isplata mirovine za 1 680 korisnika (31 korisnik mirovine s prebivalištem u RH i
1 649 u inozemstvu).
Uređuje i grafički priprema:
Odjel za odnose s javnošću HZMO
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
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