
           Prijedlog  
 

    
 
 
 
 

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama 
uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 115/2014), 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________________ godine donijela 
 
 
 

U R E D B U  
 

o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim  
mirovinskim fondovima 

 
 
 

Članak 1. 
 

U Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 
19/2014), u članku 90. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase: 

 
"(2) Osiguranik čije je pravo iz mirovinskog osiguranja uređeno posebnim 

propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih 
službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina određuje prema tom propisu i koji 
je mlađi od 40 godina, osigurava na temelju individualne kapitalizirane štednje u 
mirovinskom fondu koji sam izabere, ako u roku od 15 dana od početka rada da izjavu da želi 
biti osiguran u tom osiguranju, odnosno izjavu da želi ostati osiguran na temelju individualne 
kapitalizirane štednje, ako je ranije bio član mirovinskog fonda.  

 
(3) Izjava iz stavka 2. ovoga članka daje se osobno na prijemnom mjestu 

Središnjeg registra osiguranika i neopoziva je. 
 
(4) Osiguranik iz stavka 2. ovoga članka koji nije dao izjavu ne može postati član 

mirovinskog fonda, osim ako je mlađi od 40 godina, a ne može ostvariti pravo iz mirovinskog 
osiguranja prema posebnom propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih 
vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili mu se mirovina određuje 
prema tom propisu. 

 
(5) Podatak o svojstvu osiguranika iz stavka 2. ovoga članka Središnjem registru 

osiguranika dostavlja obveznik doprinosa odmah po podnošenju prijave na mirovinsko 
osiguranje.". 

 
Dosadašnji stavci 2. do 7. postaju stavci 6. do 11. 
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Članak 2. 
 

U članku 100. stavak 5. mijenja se i glasi: 
 
"(5) Osiguranik iz članka 90. stavka 2. ovoga Zakona koji se opredijelio za članstvo 

u mirovinskom fondu, pravo iz mirovinskog osiguranja ostvaruje prema Zakonu o 
mirovinskom osiguranju i ovome Zakonu, osim ako pravo ne ostvaruje prema posebnom 
propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih 
službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina ne odredi prema tom propisu.".  
 

Članak 3. 
 

U članku 101. stavak 4. mijenja se i glasi:  
 
"(4) Ako kod člana mirovinskog fonda nastane djelomični gubitak radne 

sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu ili pravom na privremenu invalidsku mirovinu 
prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, član fonda može ostvariti pravo na mirovinu samo 
u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, kao da je bio 
osiguran samo u tom osiguranju, a ukupna svota kapitaliziranih doprinosa s osobnog računa 
nakon ostvarivanja prava na tu mirovinu prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u 
državni proračun.". 

 
Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:  

 
"(5) Bivši član mirovinskog fonda iz stavka 4. ovoga članka starosnu, prijevremenu 

starosnu ili invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti može ostvariti kao 
da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.  

 
(6) Bivši član mirovinskog fonda iz stavka 4. ovoga članka koji je nakon prestanka 

članstva u fondu stekao svojstvo osiguranika, ne može ponovno postati član mirovinskog 
fonda po osnovi mirovinskog osiguranja prema općem niti posebnom propisu.". 

 
(7) O prijenosu sredstava s osobnog računa člana mirovinskog fonda iz stavka 4. 

ovoga članka Središnji registar osiguranika mjesečno izvještava Ministarstvo financija i 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.". 

 
Članak 4. 

 
U članku 102. stavci 4. i 5. brišu se. 

 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 5. 

 
(1) Osiguranik čije je pravo iz mirovinskog osiguranja uređeno posebnim 

propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih 
službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina određuje prema tom propisu, koji 
je bio član mirovinskog fonda do stupanja na snagu ove Uredbe, ostaje osiguran samo u 
obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti i prava ostvaruje u tom 
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osiguranju, osim ako do 31. listopada 2015. da izjavu da i nadalje želi ostati član mirovinskog 
fonda. 

 
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osiguranik koji nije dao izjavu iz razloga 

što mu se služba nalazi u statusu mirovanja, izjavu može dati naknadno, u roku od 15 dana od 
dana povratka u službu. 

 
(3) Izjava iz stavka 1. ovoga članka daje se osobno na prijemnom mjestu 

Središnjeg registra osiguranika i neopoziva je. 
 
(4) Osiguranik iz stavka 1. ovoga članka koji nije dao izjavu, ne može ponovno 

postati član mirovinskog fonda. 
 
(5) Podatak o svojstvu osiguranika za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka 

Središnjem registru osiguranika dostavlja obveznik doprinosa najkasnije do 30. rujna 2015. 
 
(6) Osiguranik koji se opredijelio za članstvo u mirovinskom fondu, pravo iz 

mirovinskog osiguranja ostvaruje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o 
obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014), osim ako pravo ne 
ostvaruje prema posebnom propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih 
vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili mu se mirovina određuje 
prema tom propisu.  

 
(7) Ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa člana mirovinskog 

fonda, koji u roku iz stavka 1. ovoga članka nije dao izjavu da i dalje želi ostati član 
mirovinskog fonda, prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun do 
30. studenoga 2015., a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će bivšem članu fonda 
odrediti mirovinu prema posebnom propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja 
djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, kao da je bio 
osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.". 

 
Članak 6. 

 
(1) Članu mirovinskog fonda korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne 

nesposobnosti za rad, kojemu su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom 
koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i 
ovlaštenih službenih osoba, ili kojem se mirovina određuje prema tom propisu, a koji je to 
pravo ostvario do stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje članstvo u mirovinskom fondu 1. 
rujna 2015.  

 
(2) Članu mirovinskog fonda korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne 

nesposobnosti za rad prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji je bio na snazi do 31. 
prosinca 2013., odnosno invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti 
prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, koji je to pravo ostvario do stupanja na snagu ove 
Uredbe, prestaje članstvo u mirovinskom fondu 1. rujna 2015.  

 
(3) Članu mirovinskog fonda korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne 

nesposobnosti za rad iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koji ostvari pravo iz mirovinskog 
osiguranja nakon stupanja na snagu ove Uredbe, članstvo u mirovinskom fondu prestaje 
danom zatvaranja osobnog računa.  
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(4) Podatak o članu mirovinskog fonda korisniku mirovine zbog profesionalne 

nesposobnosti za rad iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje dostavlja Središnjem registru osiguranika. 

 
(5) Ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa člana mirovinskog 

fonda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u 
državni proračun do 30. studenoga 2015., a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će 
bivšem članu fonda nakon ispunjenja uvjeta odrediti mirovinu kao da je bio osiguran samo u 
obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti. 

 
(6) O prijenosu sredstava s osobnog računa člana mirovinskog fonda iz stavaka 1. i 

2. ovoga članka Središnji registar osiguranika mjesečno izvještava Ministarstvo financija i 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.". 
 

Članak 7.  
 

Ova Uredba objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. rujna 
2015. godine. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj:  
 
 
Zagreb,  
 

PREDSJEDNIK 
 
 

          Zoran Milanović 
  



5 
 

 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
 
 

Osnova za donošenje ove je članak 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da 
uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 
115/2014). Naime, radi se o izuzetno osjetljivom pitanju tekuće gospodarske politike, jer se 
mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti sada već velikim dijelom financira iz 
državnog proračuna, budući sredstva prikupljenih doprinosa nisu dostatna za financiranje 
tekućih obveza, pa je slijedom toga potrebno povući sredstva koja se nalaze na osobnim 
računima članova obveznih mirovinskih fondova koji ta sredstva neće imati prilike iskoristiti, 
jer prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju prema posebnom propisu. 

 
Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014 - u 

daljnjem tekstu: ZOMF) koji je stupio na snagu 20. veljače 2014. godine, propisano je da član 
obveznog mirovinskog fonda čija su prava uređena posebnim propisom o pravima iz 
mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih 
osoba, ili im se mirovina određuje prema tom propisu, može u roku od 30 dana izabrati 
ostanak u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje. Ako se 
izjasnio u tom roku, sredstva su ostala na osobnom računu, iako ta kategorija osiguranika 
prema važećem Zakonu o pravima djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih 
službenih osoba (Narodne novine, br. 128/99, 129/2000, 16/2001, 22/2002, 41/2008, 97/2012 
i 118/2012), mirovinu pod povoljnijim uvjetima može ostvariti samo u mirovinskom 
osiguranju generacijske solidarnosti. 

 
Stoga je neopravdano i neracionalno sredstva za financiranje tih mirovina izdvajati u 

obvezno mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje, jer se prema važećem 
zakonu ta sredstva prenose u mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti tek nakon 
ostvarivanju prava, a potrebna su odmah radi tekućeg financiranja mirovina. 

 
Iz tog razloga se predlaže članak 90. ZOMF-a dopuniti tako da navedeni osiguranici 

budu osigurani isključivo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti gdje 
i ostvaruju pravo na mirovinu, kako je i propisano člankom 1. Zakona o pravima djelatnih 
vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Predlaže se da se sredstva s 
osobnih računa zatečenih članova fonda, a koji prava stječu prema navedenom posebnom 
propisu isključivo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti, prenesu 
putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun do 30. studenoga 2015. godine, radi 
potrebe osiguravanja sredstava za tekuće financiranje mirovina u mirovinskom osiguranju 
generacijske solidarnosti.  

 
Također se predlaže precizno urediti postupak i učinke dane izjave kojom osiguranik 

izražava volju da želi biti osiguran na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno da 
želi i dalje ostati osiguran u tom osiguranju, te je stoga propisano da je izjava neopoziva i da 
se daje osobno na prijemnom mjestu Središnjeg registra osiguranika. Također je važeći propis 
potrebno dopuniti odredbom koja obvezuje obveznike doprinosa da Središnji registar 
osiguranika obavijeste o svojstvu osiguranika, s obzirom na to da Središnji registar 
osiguranika nema podatak o osobi koja je djelatna vojna osoba, policijski službenik ili 
ovlaštena službena osoba, te bi prema važećem propisu osiguranika mlađeg od 40 godina, 
ukoliko sam ne izabere mirovinski fond, po sili zakona trebalo rasporediti u mirovinski fond 
prema kriteriju određenom zakonom. Ovdje se radi o iznimci koja se temelji upravo na 
svojstvu osiguranika, pa obveznik doprinosa (Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo 



6 
 

 
 

obrane, Ministarstvo pravosuđa i poslodavci koji zapošljavaju pirotehničare, odnosno 
pirotehničari koji su samozaposlene osobe) o tom svojstvu moraju obavijestiti Središnji 
registar osiguranika. 

  
Predlaže se izmijeniti i članak 100. ZOMF-a, na način da osiguranicima iz navedenog 

posebnog zakona koji imaju zaseban sustav ostvarivanja prava, a članovi su mirovinskog 
fonda, prestaje to članstvo 1. rujna 2015. godine, odnosno kasnije, danom zatvaranja osobnog 
računa za osiguranike koji pravo iz mirovinskog osiguranja ostvare nakon 31. kolovoza 2015. 
godine, kao i korisnicima invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad 
ostvarene prema navedenom posebnom zakonu. Isto se predlaže i za korisnike invalidske 
mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ili djelomičnog gubitka radne sposobnosti 
ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. 
 

Članovima mirovinskog fonda koji ostvare pravo na invalidsku mirovinu zbog 
djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, s obzirom 
da to pravo ostvaruju isključivo u I. stupu, sredstva bi se prenosila odmah u državni proračun 
nakon ostvarivanju prava, a ne bi ostajala na osobnim računima do stjecanja prava na 
starosnu, prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne 
sposobnosti. Naime, ovi korisnici već ostvaruju mirovinu iz mirovinskog osiguranja 
generacijske solidarnosti, pa je neracionalno držati sredstva na osobnim računima osoba koje 
ta sredstva nikada neće koristiti, a ista su potrebna radi tekućeg financiranja mirovina. Iz 
navedenih razloga valjalo je brisati i odredbe članka 102. stavaka 4. i 5. ZOMF-a koje uređuju 
ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti korisnika invalidske mirovine zbog 
djelomičnog gubitka radne sposobnosti. O prijenosu sredstava s osobnih računa članova fonda 
Središnji registar osiguranika mjesečno izvještava Ministarstvo financija i Hrvatski zavod za 
mirovinsko osiguranje. 

 
Primjenom ove Uredbe ostvarit će se priljev sredstava u državni proračun Republike 

Hrvatske u iznosu od 800.000.000 kuna u 2015. godini, na ime jednokratnog povlačenja 
sredstava, dok je za 2016. i 2017. godinu procijenjeno povećanje prihoda na ime doprinosa za 
75.000.000 kuna. 
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TEKST ODREDBI ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA 
KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU 

 
 

Članak 90. 
 

(1) Osiguranici koji su osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju 
generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koji su mlađi od 40 
godina obvezno se osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinskom 
fondu koji sami izaberu te poštujući ograničenja iz članka 93. ovoga Zakona postaju članovi 
tog mirovinskog fonda. 
 
(2) Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje iz stavka 1. 
ovoga članka uspostavlja se danom uspostavljanja osiguranja u sustavu obveznog 
mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom 
osiguranju i od toga dana nastaje obveza izbora mirovinskog fonda određene kategorije u 
skladu s ograničenjima iz članka 93. ovoga Zakona. 
 
(3) Osiguranik može biti članom samo jednog mirovinskog fonda i imati samo jedan račun u 
tom mirovinskom fondu. 
 
(4) Osiguranici iz stavka 1. ovoga članka obveznici su doprinosa za obvezno mirovinsko 
osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za koje obvezu plaćanja izvršavaju 
obveznici utvrđeni zakonom. 
 
(5) Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane 
štednje uplaćuju se po zakonom utvrđenoj stopi. 
 
(6) Prikupljena sredstva doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne 
kapitalizirane štednje Središnji registar osiguranika raspoređuje u mirovinske fondove u 
skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje Središnjeg registra osiguranika. 
 
(7) Način raspoređivanja sredstava doprinosa utvrđuje se zakonom i propisima Agencije. 

 
Članak 100. 

 
(1) Ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda prenijet će se 
mirovinskom osiguravajućem društvu kada član ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu 
starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. 
 
(2) Ako član mirovinskog fonda nije ostvario pravo i uvjete na starosnu ili prijevremenu 
starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a na referentni dan nije u 
osiguranju, kapitalizirana sredstva s njegovog osobnog računa mogu se prenijeti mirovinskom 
osiguravajućem društvu po ostvarivanju dobnih uvjeta za starosnu mirovinu prema Zakonu o 
mirovinskom osiguranju. 
 
(3) Povlačenjem sredstava prema stavcima 1. i 2. ovoga članka osiguraniku prestaje članstvo 
u mirovinskom fondu. 
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(4) Član mirovinskog fonda čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim 
propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih 
službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina određuje prema tom propisu, 
može u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dati izjavu Središnjem 
registru osiguranika da želi i nadalje ostati član mirovinskog fonda. 
 
(5) Ako član mirovinskog fonda ne da izjavu u roku iz stavka 4. ovoga članka, Središnji 
registar osiguranika prenijet će u državni proračun ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog 
računa člana mirovinskog fonda, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će bivšem članu 
mirovinskog fonda po stjecanju prava na mirovinu odrediti mirovinu, kao da je bio osiguran 
samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. 
 
(6) O prijenosu sredstava s osobnih računa iz stavka 5. ovoga članka Središnji registar 
osiguranika mjesečno izvještava Ministarstvo financija i Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje. 

 
Članak 101. 

 
(1) Ako kod člana mirovinskog fonda nastane potpuni gubitak radne sposobnosti s pravom na 
invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva 
na osobnom računu člana mirovinskog fonda mirovinsko društvo će putem Središnjeg registra 
osiguranika prenijeti u državni proračun, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će mu 
odrediti invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao da je član fonda 
bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. 
 
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka neće se primijeniti na člana mirovinskog fonda koji je 
stariji od 55 godina i koji je član mirovinskog fonda duže od 10 godina, ako bi mjesečna svota 
invalidske mirovine koja bi mu pripadala prema programu mirovinskog osiguravajućeg 
društva uvećana za iznos osnovne invalidske mirovine iz stavka 3. ovoga članka iznosila više 
od mjesečne svote invalidske mirovine određene primjenom stavka 1. ovoga članka. U tom 
slučaju, sredstva s računa člana mirovinskog fonda prenijet će se putem Središnjeg registra 
osiguranika mirovinskom osiguravajućem društvu koje on izabere i koje mu osigurava trajnu 
mjesečnu invalidsku mirovinu prema svome programu, u skladu s posebnim zakonom. 
 
(3) U slučaju primjene stavka 2. ovoga članka, osiguraniku će se invalidska mirovina u 
obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti odrediti kao osnovna 
mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. 
 
(4) Ako kod člana mirovinskog fonda nastane djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom 
na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, član fonda može ostvariti 
pravo na mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske 
solidarnosti, a sredstva kapitaliziranih doprinosa ostaju na osobnom računu člana fonda, dok 
član ne ostvari pravo na prijevremenu starosnu, starosnu ili invalidsku mirovinu zbog 
potpunog gubitka radne sposobnosti. 

 
Članak 102. 

 
(1) Ako član mirovinskog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu prema člancima 
100. ili 101. ovoga Zakona, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema 
Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva s računa tog člana 
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mirovinsko društvo će putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti u državni proračun. 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odredit će obiteljsku mirovinu na temelju ukupnog 
mirovinskog staža umrlog osiguranika prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao da je 
umrli osiguranik bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju 
generacijske solidarnosti. 
 
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka neće se primijeniti ako je umrli član mirovinskog fonda u 
trenutku smrti bio stariji od 55 godina i ako je bio član mirovinskog fonda duže od 10 godina, 
te ako bi članovima obitelji na temelju ukupnih kapitaliziranih sredstava umrloga člana 
mirovinskog fonda, mjesečna svota obiteljske mirovine koja bi pripadala prema programu 
mirovinskog osiguravajućeg društva uvećana za iznos osnovne obiteljske mirovine iznosila 
više od mjesečne svote obiteljske mirovine određene primjenom stavka 1. ovoga članka. U 
tom slučaju ukupna kapitalizirana sredstva s računa umrlog člana mirovinskog fonda prenijet 
će se putem Središnjeg registra osiguranika mirovinskom osiguravajućem društvu koje 
članovi obitelji izaberu, a koje im osigurava mjesečnu obiteljsku mirovinu prema svome 
programu, u skladu s posebnim zakonom. 
 
(3) Nakon smrti korisnika mirovine mirovina koja je u dijelu ili u cijelosti bila određena kao 
osnovna mirovina, u slučaju ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, obiteljska mirovina se 
određuje primjenom mirovinskog faktora prema odredbama Zakona o mirovinskom 
osiguranju. 
 
(4) Ako je član mirovinskog fonda korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka 
radne sposobnosti, a u trenutku smrti je bio zaposlen, odnosno obavljao djelatnost na temelju 
koje je bio obvezno osiguran, članovi obitelji mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu pod 
istim uvjetima kao i nakon smrti osiguranika. 
 
(5) Ako je član mirovinskog fonda korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka 
radne sposobnosti umro, a u trenutku smrti nije bio zaposlen, odnosno nije obavljao djelatnost 
na temelju koje bi bio obvezno osiguran, članovi obitelji mogu ostvariti obiteljsku mirovinu 
kao i nakon smrti korisnika mirovine samo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju 
generacijske solidarnosti, a sredstva s osobnog računa putem Središnjeg registra osiguranika 
prenose se u državni proračun. 
 


