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ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA 

PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA

Na temelju članaka 137., 153. i 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu 
upućujem Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog 
osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih 
osoba, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora 
dostavila V ada Republike Hrvatske, aktom od 19. ožujka 2008. godine uz prijedlog da se 
sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom 
postupku.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske 
sa zakonodavstvom Europske unije, te se u prilogu dostavlja i Izjava o njegovoj usklađenosti 
s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Damira Polančeca, potpredsjednika Vlade 
Republike đrvatske i ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, te Veru Babić, Tajanu 
Kesić Šapi«: i Tamaru Obradović Mazal, državne tajnice Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva.

Luka Bebić
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog
osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih 
osoba, s Konačnim prijedlogom zakona

Na temelju članka 84. Ustava Republike Hrvatske, članka 129. i članka 159. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o 
izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, 
policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, s Konačnim prijedlogom zakona za hitni 
postupak.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske 
sa zakonod avstvom Europske unije, te se u prilogu dostavlja i Izjava o njegovoj usklađenosti s 
pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Damira Polančeca, potpredsjednika Vlade i 
ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, te Veru Babić, Tajanu Kesić Sapić i Tamaru 
Obradović Mazal, državne tajnice u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O 
PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH 

OSOBA, POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA, 
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, ožujak 2008.



PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O 
PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH 

OSOBA, POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog 
osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba 
sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. i članka 56. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske.

II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 
ZAKONOM I POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 
PROISTEĆI

a) Ocjena stanja

Sadašnji sustav mirovinskog osiguranja uređen je temeljnim Zakonom o mirovinskom 
osiguranju („Narodne novine“, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 
177/04., 92/05. i 79/07.) kojim je uređeno obvezno mirovinsko osiguranje na temelju 
generacijske solidarnosti, te Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
(„Narodne novine“, br. 49/99., 63/00., 103/03., 177/04., 140/05. i 71/07.) i Zakonom o 
mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne 
kapitalizirane štednje („Narodne novine“, br. 106/99., 63/00. i 107/07.), kojima je uređeno 
obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. 
Sustav mirovinskog osiguranja sadrži i niz posebnih zakona kojima se uređuju za određene 
kategorije osiguranika pojedina pitanja na drukčiji način, odnosno ostvarivanje prava, u 
pravilu, na povoljniji način od općeg mirovinskog osiguranja koje je ustanovljeno naprijed 
navedenim temeljnim zakonima. Vrsta i opseg prava prilagođeni su kategorijama osiguranika 
na koje se odnose i primjereni su njihovim potrebama sukladno sveukupnim gospodarskim 
kretanjima.
Jedan od posebnih zakona je Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih 
osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba („Narodne novine“, br. 128/99., 
129/00., 16/01. i 22/02. - u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu u prosincu 1999. 
godine. Njime je na poseban način uređeno ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja 
djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika, djelatnika u sigurnosno-obavještajnim 
službama i službenika na poslovima izvršavanja kazne zatvora. Tim je Zakonom na drukčiji 
način u odnosu na opći propis uređeno sljedeće: računanje staža s povećanim trajanjem za 
djelatne vojne osobe, odnosno računanje staža provedenog u Domovinskom ratu; određivanje 
mirovine na povoljniji način, tako da će se mirovina nakon proteka prijelaznog razdoblja 
računati na temelju najpovoljnijeg desetogodišnjeg prosjeka ostvarenih plaća, te tako da se 
osobni bodovi povećavaju za 45%; smanjenje mirovine za određeni postotak ovisno o 
njezinoj visini ali najviše do svote mirovine koja bi pripadala da je određena prema općim 
propisima iz mirovinskog osiguranja; uvedena je mogućnost odlaska u mirovinu zbog 
nesposobnosti za vojnu službu (profesionalna nesposobnost za rad) i dr. Tijekom njegove 
provedbe nastala je potreba za određenim izmjenama i dopunama
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U međuviemenu donesen je Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“, br. 79/06.). Tim je Zakonom izvršen preustroj i na drukčiji sustavan način 
uređena organizacija i funkcioniranje službi koje djeluju u tome sustavu, čiji pripadnici 
također ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja primjenom ovoga Zakona. Osim toga, a 
zbog izmjena Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, 
br. 33/02., 58/02., 175/03., 136/04. i 76/07.), do kojih je u međuvremenu došlo, pokazala se i 
potreba za odgovarajućom prilagodbom odredaba Zakona na temelju kojih djelatne vojne 
osobe ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja. Također, u međuvremenu je plaćanje 
doprinosa za mirovinsko osiguranje Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja 
(„Narodne novine“, br. 147/02. i 177/04.) od 1. siječnja 2003. uređeno na jedinstveni način. 
Stoga se pokazala potreba za odgovarajućim usklađivanjem odredaba ovoga Zakona s 
navedenim propisima.

Dio posebnosti izražene u važećem Zakonu sadržano je u odredbi prema kojoj su osiguranici 
(muškarci i žene) izjednačeni u pogledu stjecanja prava na starosnu mirovinu, na temelju 
odluke Vrhovnog zapovjednika ili nadležnog ministra (čl. 5. i 6.), kao i u pogledu uvjeta za 
ostvarivanje ostalih prava iz mirovinskog osiguranja. U pogledu redovitih uvjeta za stjecanje 
prava na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu, koja se ostvaruju prema ovome 
Zakonu, primjenjuju se odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju, prema kojima od 1. 
siječnja 2008. muškarci ostvaruju starosnu mirovinu s navršenih 65 godina života, a žene s 60 
godina i s 15 godina mirovinskog staža. Prijevremenu starosnu mirovinu muškarci ostvaruju s 
60 godina života i 35 godina mirovinskog staža, a žene s 55 godina života i 30 godina 
mirovinskog staža.

U postupku usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije 
(acquis communautaire) pokazala se potreba izjednačavanja uvjeta za stjecanje prava na 
starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu za muškarce i žene, koji ostvaruju prava 
iz mirovinskog osiguranja prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih 
vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, u skladu s Direktivom 
Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca 
i žena u pitanjima socijalne sigurnosti..
Naime, prema članku 7.a navedene Direktive EU u pogledu uvjeta za stjecanje prava na 
starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu moguće je u nacionalnom zakonodavstvu 
koje uređaje obvezno mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti propisati različitu 
dobnu graiicu za muškarce i žene kao što je to učinjeno u Zakonu o mirovinskom osiguranju. 
Međutim, s obzirom da je Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih 
osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, na poseban povoljniji način 
uređeno ostvarivanje prava iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti za 
ove skupine osiguranika, odnosno vrijednosni bodovi radi određivanja mirovine utvrđuju se 
na temelju najpovoljnih uzastopnih 10 kalendarskih godina od 1. siječnja 2008., a ne na 
temelju cijelog radnog vijeka kako je to postepeno uređeno člankom 184. Zakona o 
mirovinskim osiguranju (primjerice u 2007. godini prema uzastopnih 34 godina, u 2008. 
prema 37 godina i u 2009. prema 40 godina) osigurava se jednak položaj muškaraca i žena u 
pristupu stjecanja prava na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu. Naime, 
mirovina izračunata na takav povoljniji način se prema presudama Europskog suda ne smatra 
mirovinom nego ,,plaćom“.
Prema Akcijskom planu za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih kapaciteta za 
usvajanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za Poglavlje 19. Socijalna politika i 
zapošljavanje, koji je usvojen Zaključkom Vlade RH od 30. kolovoza 2007., predviđeno je 
usklađivanje odredbi Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba,



policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba sa navedenom Direktivom EU u I. 
kvartalu 2008. godine.

b) Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom

Predloženim Konačnim prijedlogom zakona odredbe Zakona o pravima iz mirovinskog 
osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba 
usklađuju se sa zakonskim propisima, kojim se uređuje sigumosno-obavještajni sustav 
Republike Hrvatske i položaj djelatnih vojnih osoba u ostvarivanju njihovih prava iz 
mirovinskog osiguranja, ne mijenjajući pri tome uvjete za ostvarivanje prava, a niti njihov 
opseg. Također, odredbe Zakona usklađuju se s propisima o doprinosima za obvezna 
osiguranja, kojim je na sustavan i cjelovit način uređena materija obveznih doprinosa.
Osim toga, ovim se Zakonom jedinstveno uređuje pravni položaj svih osiguranika (muškaraca 
i žena), odnosno izjednačili bi se muškarci i žene u pogledu uvjeta starosne dobi i navršenog 
mirovinskog staža za stjecanje prava na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu, 
koja se ostvaruje prema ovome Zakonu, neovisno od tih uvjeta koji se primjenjuju prema 
Zakonu o mirovinskom osiguranju.

c) Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći

Donošenjem ovoga Zakona ostvarit će se njegovo pravno-tehničko usklađivanje s u 
međuvremenu donesenim propisima, a od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju 
sve će osobe koje ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja pravo na starosnu mirovinu i 
prijevremenu starosnu mirovinu ostvarivati pod jednakim uvjetima starosne dobi i 
mirovinskog staža.

III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA

Budući da se predloženim Zakonom ne proširuju prava iz mirovinskog osiguranja, a niti krug 
osoba koje po njemu ostvaruju prava, za njegovu provedbu nije potrebno osigurati posebna 
sredstva u državnom proračunu

IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO 
HITNOM POSTUPKU

Sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora, predlaže se donošenje ovoga Zakona po 
hitnom postupku, jer se istim usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s Direktivom Vijeća 
79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena 
u pitanjima socijalne sigurnosti, što je Akcijskim planom za usklađivanje zakonodavstva i 
stvaranje potrebnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 
Poglavlje 19. (Socijalna politika i zapošljavanje) predviđeno obaviti do 31. ožujka 2008.

V. TEKST ZAKONA KOJI SE PREDLAŽE DAN JE U OBLIKU KONAČNOG 
PRJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG 

OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I
OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

Članak 1.

U Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika 
i ovlaštenih službenih osoba („Narodne novine“, br. 128/99., 129/00., 16/01. i 22/02.) članak 
1. stavak i. mijenja se i glasi:
„(1) Ovim se Zakonom uređuju prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske 
solidarnoj ti:
1) djelatnih vojnih osoba,
2) policijskih službenika,
3) služber ih osoba s posebnim dužnostima i ovlastima u sigumosno-obavještajnom sustavu,
4) ovlaštenih službenih osoba na poslovima izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora, 
odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i osiguranja pravosudnih tijela (u daljnjem tekstu: 
ovlaštene službene osobe pravosuđa).“
U stavku 3. iza riječi: ,,svojstvu“ riječi: „djelatne vojne osobe, policijskog službenika, 
odnosno u svojstvu ovlaštene službene osobe pravosuđa/1 zamjenjuju se riječima: „osobe iz 
stavka 1. ovoga članka.11.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
„(4) Odredbe ovoga Zakona o određivanju starosne i prijevremene starosne mirovine 
primjenju u se i na osobu koja na dan stjecanja prava na mirovinu nema svojstvo osobe iz 
stavka 1. ovoga članka, ako je u tome svojstvu stvarno provela najmanje 20 godina.11

Članak 2.

U članku 2. u stavku 4. riječi: “Vojnim službenicima i vojnim namještenicima11 zamjenjuju se 
riječima: „Državnim službenicima i namještenicima11.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:
„Odlukom Vlade Republike Hrvatske, odnosno općim aktom tijela sigurnosno-obavještajnog 
sustava utvrđuju se poslovi na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.11

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:
„(1) Osig iranik iz članka 1. ovoga Zakona ima pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 
godina života i 15 godina mirovinskog staža.
(2) Osigui anik iz članka 1. ovoga Zakona ima pravo na prijevremenu starosnu mirovinu kada 
navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.
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(3) Osiguraniku iz članka 1. ovoga Zakona, kojem se staž osiguranja računa s povećanim 
trajanjem, starosna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu propisana stavkom 1. 
ovoga članka snižava se, i to:
1) po jednu godinu za svakih 5 godina provedenih na dužnostima, odnosno poslovima na 
kojima se navršenih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 15 mjeseci,
2) po jednu godinu za svake 4 godine provedene na dužnostima, odnosno poslovima na 
kojima se navršenih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 16 mjeseci,
3) po jednu godinu za svake 3 godine provedene na dužnostima, odnosno poslovima na 
kojima se navršenih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 18 mjeseci.“

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: “odnosno“ riječi: „predstojnika Ureda za nacionalnu 
sigurnost" zamjenjuju se riječima: “čelnika tijela sigumosno-obavještajnog sustava".

Članak 6.

U članku 6.a stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Na temelju rješenja nadležnog ministra, odnosno čelnika tijela sigumosno-obavještajnog 
sustava osobi iz članka 1. stavka 1. točke 1.-3. ovoga Zakona, koja ima 20 godina staža 
osiguranja, a za koju se u odgovarajućem postupku utvrdi nemogućnost daljnjeg 
profesionalnog razvoja, služba može prestati s pravom na invalidsku mirovinu zbog 
profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću." 
U stavku 4. riječ:“ministri“ zamjenjuje se riječima:“ministar, odnosno čelnik tijela 
sigumosno-obavještajnog sustava".

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. točki 10. iza riječi, „kalendarskih godina" dodaje se riječ ,,od“.

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:
„Ako zdravstvena komisija nadležnog ministarstva, odnosno tijela sigumosno-obavještajnog 
sustava proglasi osiguranika nesposobnim za poslove koje obavlja osoba iz članka 1. stavka 1. 
ovoga Zakona, ovlašteni vještak iz članka 113. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju 
utvrdit će kod tog osiguranika postojanje profesionalne ili opće nesposobnosti za rad prema 
tom Zakonu".

Članak 9.

U članku 13. stavci 1. i 3. brišu se.
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Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, osim članka 4., koji stupa 
na snagu Janom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
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OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1. do 3.
Izmjene odredaba članka 1., 2. i 3. Zakona bile su nužne, prije svega, zbog preustroja 
sigurnosno-obavještajnog sustava, prema Zakonu o sigumosno-obavještajnom sustavu 
Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 79/06.), kojim je taj sustav izdvojen iz sustava 
unutarnjih poslova i obrane i tim Zakonom cjelovito uređen. Naime, prema tom Zakonu više 
nema Ureda za nacionalnu sigurnost, već su osnovana druga tijela u okviru sigurnosno- 
obavještajnog sustava. Radi toga, odredbe Zakona o nadležnosti trebalo je uskladiti s ovim 
Zakonom, te izvršiti i terminološko usklađivanje s njime.
Nadalje, u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske djelatne 
vojne osobe mogu, osim rasporeda na dužnost u postrojbu, zapovjedništvo ili ustanovu 
Oružanih snaga Republike Hrvatske, biti upućene u drugo tijelo državne vlasti ili pravnu 
osobu po odluci ministra obrane, upućene u inozemstvo zbog sudjelovanja u mirovnim 
operacijama i drugim aktivnostima, upućene na rad u međunarodnu organizaciju te upućene u 
inozemstvo kao vojni izaslanik ili na druge vojnodiplomatske dužnosti. Za vrijeme obavljanja 
dužnosti izvan Oružanih snaga Republike Hrvatske djelatne vojne osobe ne gube svojstvo 
vojnog osiguranika, te je predložena izmjena nomotehničke naravi. Predloženom izmjenom 
Zakona ne mijenja se krug osiguranika koji ostvaruju prava iz ovoga Zakona niti se mijenja 
opseg njihovih prava.

Uz članak 4.
Predloženom odredbom izjednačili bi se muškarci i žene (osiguranici prema ovome Zakonu) u 
pogledu uvjeta starosne dobi i mirovinskog staža za stjecanje prava za starosnu i prijevremenu 
starosnu mirovinu prema ovome Zakonu, s obzirom da je Zakonom o mirovinskom 
osiguranju propisana različita starosna dob za stjecanje prava na starosnu i prijevremenu 
starosnu mirovinu za muškarce i žene. Na taj način uvjeti za stjecanje prava na starosnu i 
prijevremenu starosnu mirovinu za djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene 
službene osobe bit će ubuduće propisani ovim Zakonom, a ne više Zakonom o mirovinskom 
osiguranju. Valja napomenuti da, osiguranici prema važećem Zakonu mogu ostvariti i pravo 
na starosnu mirovinu, bez obzira na godine života, i to:

djelatne vojne osobe (muškarci i žene) prema odluci Vrhovnog zapovjednika — bez 
obzira na spol, godine života i navršeni mirovinski staž (članak 5. Zakona), 
osiguranici prema ovome Zakonu (muškarci i žene) -  na temelju mirovinskog staža od 
30 godina, od čega 15 godina provedenih na dužnostima ili poslovima na kojima se 
staž osiguranja računa s povećanim trajanjem (članak 6. Zakona).

Kako proizlazi iz navedenog, osiguranici već sada prema važećem Zakonu mogu ostvariti 
pravo na starosnu mirovinu pod jednakim uvjetima, bez obzira na spol, i prije navršavanja 
uvjeta starosne dobi propisanih ovom odredbom.
Odredbom članka 1. stavka 1. i 2. Konačnog prijedloga zakona usklađuju se u cijelosti uvjeti 
za stjecanje prava na mirovinu za muškarce i žene u hrvatskom zakonodavstvu o 
mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih-službenih 
osoba s pravnom stečevinom Europske unije i izvršava obveza koja proizlazi iz Direktive
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Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca 
i žena u pitanjima socijalne sigurnosti..
S obzirom daje dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu odredbom članka 1. 
stavka 1. Konačnog prijedloga zakona određena na drugačiji način u odnosu na način na koji 
je to uređeno Zakonom o mirovinskom osiguranju, bilo je potrebno izmijeniti i odredbe o 
snižavanji dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu primjenom instituta 
povećanog staža. Odredba je izmijenjena na način da se briše pozivanje na članak 30. Zakona 
o mirovinskom osiguranju, jer isti više nije mjerodavan za kategoriju osiguranika koji pravo 
ostvaruju prema ovom Zakonu, te pozivanje na članke 178. i 179., koji također više nisu 
mjerodavri za ovu kategoriju osiguranika, ali više neće ni biti na snazi od 1. siječnja 2008.

Uz članak 5. i 6.
Obrazlože lje za predložene izmjene članaka 6. i 6.a Zakona sadržano je u obrazloženju uz 
članak 1. co 3.

Uz članak 7.
Prilikom izrade prvog teksta Zakona bilo je propušteno precizirati u točki 10. stavka 1. članka 
7. da se od 1. siječnja 2008. i nadalje za određivanje najpovoljnijeg prosječnog vrijednosnog 
boda prilikom određivanja mirovine uzima za osiguranika najpovoljnijih uzastopnih 10 
kalendarskih godina počevši od 1. siječnja 1998., te se ovim Konačnim prijedlogom zakona 
predlaže d ipuna, odnosno preciziranje odredbe.

Uz članak 8.
Obrazloženje za predloženu izmjenu članka 11. Zakona sadržano je u obrazloženju uz članak 
1. do 3.

Uz članak 9.
Stupanjem na snagu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja („Narodne novine“, br. 
147/02. i 177/04.) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2003. utvrđene su vrste doprinosa, 
obveznici obračunavanja doprinosa, obveznici plaćanja doprinosa, osnovice, stope za 
obračun, način utvrđivanja obveze i rokovi za uplatu, i dr., odnosno cjelovito je uređena 
materija doprinosa za obvezna osiguranja. Stoga je potrebno brisati stavke 1. i 3. članka 13. 
važećeg Zakona, kao neaktualne.

Uz članak 10.
Ovom je odredbom određen dan stupanja na snagu Zakona danom objave u „Narodnim 
novinama4, osim odredbe članka 4. koji će se primjenjivati danom pristupanja Republike 
Hrvatske i Europsku uniju.
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VI. TEKST ODREDBI VAŽEĆIH ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ILI 
DOPUNJUJU

Uz Konačni prijedlog zakona prilažu se odredbe Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja 
djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba koje se mijenjaju ili 
dopunjuju.

ZAKON O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA I 
OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA („Narodne novine“ broj 128/99)

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske 
solidarnosti:

1) djelatnih vojnih osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: 
djelatne vojne osobe,

2) ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu unutarnjih poslova i djelatnika s posebnim 
dužnostima i ovlastima u Uredu za nacionalnu sigurnost (u daljnjem tekstu: ovlaštene službene 
osobe unutarnjih poslova,

3) ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu pravosuđa koje rade na poslovima izvršavanja 
kaznenopravnih sankcija i mjera (u daljnjem tekstu: ovlaštene službene osobe pravosuđa).

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: osiguranici) ostvaruju prava iz 
mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kao osiguranici iz članka 10. 
stavka 1. točke 1. toga Zakona, ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno.

(3) Odredbe ovoga Zakona o određivanju starosne i prijevremene starosne mirovine primjenjuju 
se samo na osiguranika koji je stvarno proveo najmanje 10 godina u svojstvu djelatne vojne 
osobe, odnosno u svojstvu ovlaštene službene osobe unutarnjih poslova ili pravosuđa.

(4) Odredbe ovoga Zakona o određivanju starosne i prijevremene starosne mirovine primjenjuju 
se i na osobu koja na dan stjecanja prava na mirovinu nije djelatna vojna osoba, odnosno 
ovlaštena službena osoba unutarnjih poslova ili pravosuđa, ako je u svojstvu djelatne vojne 
osobe, odnosno u svojstvu ovlaštene službene osobe unutarnjih poslova ili pravosuđa stvarno 
provela najmanje 20 godina.

(5) Osoba iz stavka 4. ovoga članka ne ostvaruje pravo na mirovinu prema odredbama ovoga 
Zakona ako joj je služba prestala zbog počinjenog kaznenog djela, stegovnog prijestupa, uz 
nečastan otpust ili radi samovoljnog napuštanja službe.

Članak 3.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, odnosno općim aktom Ureda za nacionalnu sigurnost 
utvrđuju se poslovi iz stavka 1. ovoga članka na kojima rade ovlaštene službene osobe unutarnjih 
poslova, odnosno ovlaštene službene osobe pravosuđa.
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Članak 4.

Osiguranikv iz članka 1. ovoga Zakona kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, 
propisana slarosna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu (članak 30., odnosno članak 
178. i 179. Zakona o mirovinskom osiguranju) snižava se, i to:

1) po jednu godinu za svakih 5 godina provedenih na dužnostima, odnosno poslovima na kojima 
se navršenih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 15 mjeseci,

2) po jednu godinu za svake 4 godine provedene na dužnostima, odnosno poslovima na kojima 
se navršeni! 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 16 mjeseci,

3) po jednu godinu za svake 3 godine provedene na dužnostima, odnosno poslovima na kojima 
se navršeni! 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 18 mjeseci.

Članak 6.

Na temelj i rješenja nadležnog ministra, odnosno predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost 
o prestanku službe zbog potreba službe osiguranik može ostvariti pravo na starosnu mirovinu, 
bez obzira na godine života, kada navrši mirovinski staž od najmanje 30 godina, od toga 
najmanje 15 godina mirovinskog staža na dužnostima, odnosno na poslovima na kojima se staž 
osiguranja računa s povećanim trajanjem prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 7.

(1) Vrijednosni bodovi osiguranika radi određivanja mirovine utvrđuju se prema 
najpovoljnijim prosječnim vrijednosnim bodovima, koji se računaju na temelju vrijednosnih 
bodova uivrđenih za pojedinu kalendarsku godinu prema člancima 75. do 77. Zakona o 
mirovinskam osiguranju, ostvarenih:

1) u 1999. godini - za 1998. godinu,

2) u 2000. godini - za 1998. i 1999. godinu,

3) u 2001. godini - za 1998., 1999. i 2000. godinu,

4) u 2002. godini - za 1998., 1999., 2000. i 2001. godinu,

5) u 2003. godini - za 1998., 1999., 2000., 2001. i 2002. godinu,

6) u 2004. godini - za 1998., 1999., 2000., 2001., 2002. i 2003. godinu,

7) u 2005. godini - za 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003. i 2004. godinu,

8) u 2006. godini - za 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004. i 2005. godinu,

9) u 2007. godini - za 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. godinu,

10) od 1. siječnja 2008. i nadalje - u bilo kojih za osiguranika najpovljnijih uzastopnih 10 
kalendarskih godina 1. siječnja 1998.
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(2) Najpovoljniji prosječni vrijednosti bodovi računaju se tako da se zbroj vrijednosnih 
bodova iz stavka 1. ovoga članka podijeli s razdobljem za koje su obračunati.

(3) Osobni bodovi utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž pomnoži s najpovoljnijim 
prosječnim vrijednosnim bodovima iz stavka 2. ovoga članka i polaznim faktorom.

(4) Osobni bodovi za određivanje mirovine osiguranika iz članka 5. ovoga Zakona utvrđuju se 
na temelju mirovinskog staža od najmanje 40 godina.

Članak 8.

(1) Osiguraniku se mirovina određuje na temelju osobnih bodova utvrđenih prema članku 7. 
ovoga Zakona, povećanih za 45 posto.

(2) Svota mirovine izračunava se tako da se osobni bodovi iz stavka 1. ovoga članka pomnože 
s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine na dan ostvarivanja prava.

Članak 11.

Ako zdravstvena komisija nadležnog ministarstva proglasi osiguranika nesposobnim za djelatnu 
vojnu službu, odnosno za poslove ovlaštene službene osobe, ovlašteni vještak iz članka 113. 
stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju utvrdit će kod tog osiguranika postojanje 
profesionalne ili opće nesposobnosti za rad prema tom Zakonu.

Članak 13.

(1) Za staž osiguranja koji se prema ovome Zakonu računa s povećanim trajanjem dodatni 
doprinos plaća nadležno ministarstvo, odnosno Ured za nacionalnu sigurnost iz sredstava 
državnog proračuna prema stopi utvrđenoj zakonom.

(2) Republika Hrvatska osigurava sredstva u državnom proračunu za pokrivanje obveza 
mirovinskog osiguranja koje nastaju priznavanjem i određivanjem mirovine pod povoljnijim 
uvjetima osigurani cima iz članka 1. ovoga Zakona.

(3) Sredstva za obveze iz stavka 1. i 2. ovoga članka osiguravaju se i isplaćuju Hrvatskom 
zavodu za mirovinsko osiguranje mjesečno, najkasnije 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 133.
ZAKON O POLICIJI („Narodne novine“ broj 129/00)

U cijelom tekstu Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i 
ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99.) riječi: “ovlaštena službena osoba”, u 
dijelu koji se odnosi na državne službenike Ministarstva unutarnjih poslova, zamjenjuju se 
riječima: “policijski službenik”, u odgovarajućim padežima.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 3. stavka 1. i 2. Zakona o 
pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba.
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ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO PRAVIMA IZ MIROVINSKOG 
OSIGE RAN JA DJELATNIH VOJNIH OSOBA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

(„Narodne novine“ broj 22/02)

Članak 1.

U Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih 
osoba (»Narodne novine« br. 128/99., 129/00. i 16/01.) u nazivu iza riječi: »vojnih osoba«, 
dodaje se zarez i riječi: »policijskih službenika«.

Članak 2.

U članku 1, stavku 1. točki 2. riječi: »u Uredu za nacionalnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: 
»u sigurnosno-obavještajnim službama«.
Iza stavka A dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»(5) U vrijeme od 10 godina iz stavka 3. ovoga članka, odnosno u vrijeme od 20 godina iz stavka 
4. ovoga čanka, uračunava se i vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u statusu hrvatskog 
branitelja u jednostrukom trajanju.«
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:
»(1) Djelatnoj vojnoj osobi zbog otežanih uvjeta rada i prirode obavljanja poslova, staž osigura
nja računa s e u povećanom trajanju tako da se svakih 12 mjeseci stvarno provedenih u obavljanju 
poslova dje .atne vojne osobe računa kao 15, 16, odnosno 18 mjeseci staža osiguranja.
(2) Pod otežanim uvjetima rada i prirodom obavljanja posla, u smislu stavka 1. ovoga članka, 
razumijevaju se osobito:
-  održavanje borbene spremnosti na visokoj razini u svakom trenutku i u svim uvjetima,
-  održavanj e visoke psihofizičke spremnosti,
-  izvođenje borbene obuke u svim uvjetima (meteorološkim i vremenskim, dan-noć) i za sve 
oblike rato\anja,
-  razvijanje sposobnosti i vještina u uporabi suvremenoga vatrenog i hladnog oružja i vještina 
rukovanja raznim eksplozivnim napravama,
-  opadanje fizioloških funkcija organizma u mjeri koja onemogućuje daljnje uspješno obavljanje 
vojne službe.
(3) Uredbom Vlade Republike Hrvatske utvrđuju se dužnosti iz stavka 1. ovoga članka na kojima 
se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i način računanja toga staža.
(4) Vojnim službenicima i vojnim namještenicima koji su raspoređeni na dužnosti djelatne vojne 
osobe na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, vrijeme provedeno na tim 
dužnostima računa se kao staž osiguranja s povećanim trajanjem, u skladu s odredbom stavka 1. 
ovoga članka.«
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Članak 4.

U članku 6. iza riječi: »Zakona«, briše se točka i dodaju riječi: »i drugih propisa kojima je bila 
uređena djelatna vojna služba, služba policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba 
pravosuđa«.
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
»(2) Osobama sa statusom hrvatskog branitelja u 15 godina mirovinskog staža iz stavka 1. ovoga 
članka uračunava se i vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u dvostrukom trajanju.
(3) Svi staževi osiguranja s povećanim trajanjem ostvareni po ranijim propisima kojima je bila 
uređena djelatna vojna služba i služba u svojstvu ovlaštene službene osobe, kao i poseban staž 
ostvaren na temelju sudjelovanja u Domovinskom ratu, međusobno se zbrajaju prilikom 
utvrđivanja uvjeta od 15 godina iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 5.

Iza Članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:
»Članak 6.a
Na temelju odluke ministra obrane, ministra unutarnjih poslova, odnosno čelnika sigumosno- 
obavještajnih službi djelatnoj vojnoj osobi, policijskom službeniku, odnosno djelatniku s 
posebnim dužnostima i ovlastima u sigumosno-obavještajnim službama koji ima 20 godina staža 
osiguranja, a za koje se u odgovarajućem postupku utvrdi nemogućnost daljnjega profesionalnog 
razvoja, služba može prestati s pravom na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti 
za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću.
U staž osiguranja iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se staž s povećanim trajanjem. 
Obvezuju se nadležni ministri da jednom godišnje podnesu Vladi Republike Hrvatske izvješće o 
osiguranicima umirovljenim u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka.
Nadležni ministri propisat će postupak utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog 
razvoja iz stavka 1. ovoga članka.«
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IZJAVA O USKLAĐENOSTI (NACRTA) PRIJEDLOGA PROPISA S PRAVNOM 
STEĆI IVINOM EUROPSKE UNIJE I PRAVNIM AKTIMA VUEĆA EUROPE

1. Tijelo državne uprave ~ stručni nositelj Izrade (nacrta) prijedloga propisa 

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2. Naziv (nacrta) prijedloga propisa

Nacrt konačnog prijedicga zakona o izmjeni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja 
djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Draft Propo6al Act on Amendment to the Act on Pansion Insurance of Military Officers, 
Police and Judiciary Oflicials

3. Usklađenost (nacrta) prijedloga proplaa a odredbama Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanj u između Europskih zajednica i njihovih država članica 1 Republike 
Hrvatske

a) odredba Sporazuma koja se odnosi na normativni sadrži (nacrta) prijedloga 
propisa

Glava V II. -  Politike suradnje
Članak 91. Suradnja na području socijalne politike

b) prijelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Najkasni e 6 godina od stupanja na snagu Sporazuma

c) u ko, oj se mjeri (nacrtom) prijedloga proplaa Ispunjavaju obveze koje proizlaze 
Iz navedene odredbe Sporazuma

Ispunjavaju se u cijelosti

d) razlozi za djelomično ispunjavanje odnosno nelspunjavanje obveza koje 
proizlaze Iz navedeno odredbe 8porazuma

/

e) vezo s Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pridruživanje EuropekoJ 
uniji

NPPEU 2007. -  Poglavlje III. Sposobnost preuzimanja obveza iz članstva u EU; 3.19. 
Socijalna politika i zapošljavanje; 3.19.7. Antldiskrimlnacija i jednake mogućnosti

4. Usklađenost (nacrta) prijedloga propisa s pravnom stečevinom Europske unije 1 
pravnim aktima Vijeća E-urope

a) odredbe primarnih Izvora prava EU
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Ugovor o osnivanju EZ, Dio Ili. - Politika Zajednice, Glava IX -  Socijalna politika, 
obrazovanje, stručna izobrazba i mladi, Poglavlje 1. -  Socijalne odredbe, Članak 137.

b) odredbe sekundarnih izvora prava EU

Direktiva Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o progresivnoj provedbi načela jednakog 
postupanja za muškarce i žene u pitanjima socijalnog osiguranja (OJ L 006, 10. 01. 
1979.)

Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the Progressive Implementation of 
the piinciple of equaJ treatment for men and women in matters of sociai security (OJ L 
006, 10/01/1979)

c) ostali Izvori prava EEU

i

d) pravni akti Vijeće Europe

/

e) razlozi za djelomičnu usklađenost odnosno neusklađenost

/

f) rok u kojem Je predviđeno postizanje potpune usklađenosti (nacrta) prijedloga 
propisa s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe

Stupanjem RH u punoprvno članstvo u EU

5. Jesu II gore navedeni Izvori prava EU, odnosno pravni akti Vijeća Europe, prevedeni 
na hrvatski jezik?

Ne

6. Je II (nacrt) prijedloga proplaa preveden na nakl službeni jezik EU?

Ne

7. Sudjelovanje konzultanata u Izradi (nacrta) prijedloga propisa I njihovo mišljenje o 
usklađenosti

U izradi Prijedloga zakona nisu sudjelovali konzultanti.

8. Prijedlog za Izradu pročišćenog teksta propisa

Ne
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Potpis čelnika tijela stručnog nositelja, datum 
i pečat

Potpredsjednik Vlade RH l ministar gospodarstva, rada I poduzetništva 

Damir Polančec.

''Ji!1

Potpis dris\ Integracije, datum i pečat

Državni talnik

Mr.ac.



USPOREDNI PRIKAZ PODl'DARAN.IA ODREDBI PROPISA

USPOREDNI PRIKAZ PODl'DARAN.IA ODREDBI (NACRTA) PRI.II.DLOOA PROPISA S PRAVNOM STEČEVINOM 
EVROPSKE UNIJE 1 PR A \’NIM AKTIMA VIJEĆA EUROPE

I. Naziv (nacrta) prijedloga propisa te predmet i cilj njegova uređivanja

Nacrt Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, 
policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

predmet predloženog Zakona je izjednačavnje starosne dobi za ostvarivanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu koja se 
ostvaruje prema odrebama tog Zakona za žene i muškarce
cilj predloženog Zakona je uklanjanje svake diskriminacije po spolu u ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja za određenu 
kategoriju osiguranika

2. Naziv propisa EU/pravnog akta VE te predmet i cilj njegova uređivanja

1. Direktiva Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena u pitanjima socijalne 
sigurnosti (OJ L006, od 10. 01. 1979.)

t

- predmet i cilj Direktive je provedba načela jednakog postupanja za muškarce i žene u svim pitanjima koja se odnose na područje,socijalne 
sigurnosti

2. Usklađenost s primarnim izvorom prava EU
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Predloženi propis u potpunosti je usklađen s Ugovorom o osnivanju EZ, Dio III. -  Politika zajednice, Glava IX. -  Socijalna politika, obrazovanje, 
stručno usavršavanje i mladi, Poglavlje 1. -  Socijalne odredbe, članak 137.

4. Usklađenost sa sekundarnim izvorom prava EU / pravnim aktom VE
a) b) c) d) e)

Odredbe (nacrta) prijedloga propisa Odredbe i zahtjevi propisa EU/pravnog 
akta VE

Usklađenost 
odredbe (nacrta) 
prijedloga 
propisa s 
odredbom 
propisa EU / 
pravnog akta VE

Razlozi za 
djelomičnu 
usklađenost ili 
neusklađenost

Predviđeni 
datum za 
postizanje 
potpune 
usklađenosti

Članak 1. Konačnog prijedloga zakona

U Zakonu o pravima iz mirovinskog 
osiguranja djelatnih vojnih osoba, 
policijskih službenika i ovlaštenih 
službenih osoba („Narodne novine“, br. 
128/99., 129/00., 16/01. i 22/02.) članak 1. 
stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Ovim se Zakonom uređuju prava iz 
mirovinskog osiguranja na temelju 
generacijske solidarnosti:
1) djelatnih vojnih osoba,
2) policijskih službenika,
3) službenih osoba s posebnim dužnostima 
i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom 
sustavu.
4) ovlaštenih službenih osoba na poslovima 
izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora, 
odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod



i osiguranja pravosudnih tijela (u daljnjem 
tekstu: ovlaštene službene osobe
pravosuđa).“
U stavku 3. iza riječi: ,,svojstvu“ riječi: 
„djelatne vojne osobe, policijskog 
službenika, odnosno u svojstvu ovlaštene 
službene osobe pravosuđa.14 zamjenjuju se 
riječima: „osobe iz stavka 1. ovoga 
Članka.11.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
„(4) Odredbe ovoga Zakona o određivanju 
starosne i prijevremene starosne mirovine 
primjenjuju se i na osobu koja na dan 
stjecanja prava na mirovinu nema svojstvo 
osobe iz stavka 1. ovoga članka, ako je u 
tome svojstvu stvarno provela najmanje 20 
godina.11

Članak 2. Konačnog prijedloga zakona

U članku 2. u stavku 4. riječi: “Vojnim 
službenicima i vojnim namještenicima11 
zamjenjuju se riječima: „Državnim 
službenicima i namještenicima11.

Članak 3. Konačnog prijedloga zakona

Članak 3. mijenja se i glasi:
„Odlukom Vlade Republike Hrvatske, 
odnosno općim aktom tijela sigurnosno- 
obavještajnog sustava utvrđuju se poslovi 
na kojima se staž osiguranja računa s





povećanim trajanjem.44

Članak 4. Konačnog prijedloga zakona

Članak 4. mijenja se i glasi:
„(1) Osiguranik iz članka 1. ovoga Zakona 
ima pravo na starosnu mirovinu kada 
navrši 65 godina života i 15 godina 
mirovinskog staža.
(2) Osiguranik iz članka 1. ovoga Zakona 
ima pravo na prijevremenu starosnu 
mirovinu kada navrši 60 godina života i 35 
godina mirovinskog staža.
(3) Osiguraniku iz članka 1. ovoga Zakona, 
kojem se staž osiguranja računa s 
povećanim trajanjem, starosna granica za 
stjecanje prava na starosnu mirovinu 
propisana stavkom 1. ovoga članka snižava 
se, i to:

1) po jednu godinu za svakih 5 godina 
provedenih na dužnostima, odnosno
poslovima na kojima se navršenih 12
mjeseci staža osiguranja računa kao 15 
mjeseci,

2) po jednu godinu za svake 4 godine
provedene na dužnostima, odnosno
poslovima na kojima se navršenih 12
mjeseci staža osiguranja računa kao 16 
mjeseci.

3) po jednu godinu za svake 3 godine
provedene na dužnostima, odnosno
poslovima na kojima se navršenih 12
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Članak 1. Direktive 79/7/EEZ

Svrha ove Direktive, u području socijalne 
sigurnosti i drugih elemenata socijalne 
zaštite kako je utvrđeno u članku 3., jest 
postupna primjena načela ravnopravnosti 
muškaraca i žena u pitanjima socijalne 
sigurnosti, u daljnjem tekstu «načelo 
ravnopravnosti)).

Članak 2. Direktive 79/7/EEZ

Ova se Direktiva primjenjuje na radno 
stanovništvo -  uključujući samozaposlene 
osobe, radnike i samozaposlene osobe čija 
je djelatnost prekinuta zbog bolesti, 
nezgode ili nezaposlenosti protiv njihove 
volje, kao i osobe koje traže posao -  i na 
umirovljene ili invalidne radnike i 
samozaposlene osobe.

Članak 4. Direktive 79/7/EEZ

1. Načelo ravnopravnosti znači da nema 
nikakve diskriminacije na temelju spola, 
bilo izravno ili neizravno, posebno glede 
bračnog ili obiteljskog statusa, naročito 
što se tiče:
- opsega programa i uvjeta pristupa do 
njih,
- obveze doprinosa i izračuna doprinosa,

izračuna naknada uključujući

usklađeno



mjeseci staža osiguranja računa kao 18 
mjeseci."

Članak 5. Konačnog prijedloga zakona

U članku 6. stavku 1. iza riječi: “odnosno" 
riječi: „predstojnika Ureda za nacionalnu 
sigurnost" zamjenjuju se riječima: “čelnika 
tijela sigurnosno-obavještajnog sustava".

Članak 6. Konačnog prijedloga zakona

U članku 6.a stavak 1. mijenja se i glasi: 
„(1) Na temelju rješenja nadležnog 
ministra, odnosno čelnika tijela sigurnosno- 
obavještajnog sustava osobi iz članka 1. 
stavka 1. točke 1.-3. ovoga Zakona, koja 
ima 20 godina staža osiguranja, a za koju
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se u odgovarajućem postupku utvrdi 
nemogućnost daljnjeg profesionalnog 
razvoja, služba može prestati s pravom na 
invalidsku mirovinu zbog profesionalne 
nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom 
na radu ili profesionalnom bolešću.44 
U stavku 4. riječ:“ministri44 zamjenjuje se 
riječima:“ministar, odnosno čelnik tijela 
sigurnosno-obavještajnog sustava44.

Članak 7. Konačnog prijedloga zakona

U članku 7. stavku 1. točki 10. iza riječi, 
„kalendarskih godina44 dodaje se riječ ,,od“.

Članak 8. Konačnog prijedloga zakona

Članak 11. mijenja se i glasi:
„Ako zdravstvena komisija nadležnog 
ministarstva, odnosno tijela sigurnosno- 
obavještajnog sustava proglasi osiguranika 
nesposobnim za poslove koje obavlja osoba 
iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, 
ovlašteni vještak iz članka 113. stavka 1. 
Zakona o mirovinskom osiguranju utvrdit 
će kod tog osiguranika postojanje 
profesionalne ili opće nesposobnosti za rad
n rp m a  tn m  7 n k n n n “
X

Članak 9. Konačnog prijedloga zakona
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U članku 13. stavci 1. i 3. brišu se.

Članak 10. Konačnog prijedloga zakona

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u 
„Narodnim novinama14, osim članka 4., koji 
stupa na snagu danom prijama Republike 
Hrvatske u Europsku uniju.

5. Usklađenost s ostalim izvorima prava EU

Nema drugih izvora prava koji bi se odnosili na ovo područje
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1. Naziv propisa EU/pravnog akta VE te predmet i cilj njegova uređivanja

1. Direktiva Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena u pitanjima socijalne 
sigurnosti (OJ L006, od 10. 01. 1979.)

- predmet i cilj Direktive je provedba načela jednakog postupanja za muškarce i žene u svim pitanjima koja se odnose na područje 
socijalne sigurnosti

Nacrt Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, 
policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

predmet predloženog Zakona je izjednačavnje starosne dobi za ostvarivanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu koja se 
ostvaruje prema odrebama tog Zakona za žene i muškarce

- cilj predloženog Zakona je uklanjanje svake diskriminacije po spolu u ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja za određenu 
kategoriju osiguranika

3. Usklađenost s primarnim izvorom prava EU

Predloženi propis u potpunosti je usklađen s Ugovorom o osnivanju EZ, Dio III. -  Politika zajednice, Glava IX. -  Socijalna politika, obrazovanje, 
stručno usavršavanje i mladi, Poglavlje 1. -  Socijalne odredbe, članak 137.

4. Usklađenost s propisom (sekundarnim izvorom prava) EU / pravnim aktom VE
a) b) 1 c) d) ej

Odredbe i zahtjevi propisa EU Oedrdbe (nacrta) prijedloga propisa Usklađenost 
odredbe (nacrta) 
prijedloga

Razlozi za 
djelomičnu 
usklađenost ili

Predviđeni 
datum za 
postizanje
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propisa s 
odredbom 
propisa EU / 
pravnog akta VE

neusklađenost potpune
usklađenosti

Članak 1. Direktive 79/7/EEZ

Svrha ove Direktive, u području socijalne 
sigurnosti i drugih elemenata socijalne 
zaštite kako je utvrđeno u članku 3., jest 
postupna primjena načela ravnopravnosti 
muškaraca i žena u pitanjima socijalne 
sigurnosti, u daljnjem tekstu «načelo 
ravnopravnosti)).

Članak 4. Direktive 79/7/EEZ

1. Načelo ravnopravnosti znači da nema 
nikakve diskriminacije na temelju spola, 
bilo izravno ili neizravno, posebno glede 
bračnog ili obiteljskog statusa, naročito 
što se tiče:
- opsega programa i uvjeta pristupa do 
njih,
- obveze doprinosa i izračuna doprinosa,

izračuna naknada uključujući 
pripadajuća uvećanja s obzirom na 
bračnog partnera i uzdržavane članove i 
uvjeta koji određuju trajanje i 
zadržavanje prava na naknadu.

Članak 4. Konačnog prijedloga zakona

Članak 4. mijenja se i glasi:
„(1) Osiguranik iz članka 1. ovoga Zakona 
ima pravo na starosnu mirovinu kada navrši 
65 godina života i 15 godina mirovinskog 
staža.
(2) Osiguranik iz članka 1. ovoga Zakona 
ima pravo na prijevremenu starosnu 
mirovinu kada navrši 60 godina života i 35 
godina mirovinskog staža.
(3) Osiguraniku iz članka 1. ovoga Zakona, 
kojem se staž osiguranja računa s 
povećanim trajanjem, starosna granica za 
stjecanje prava na starosnu mirovinu 
propisana stavkom 1. ovoga članka snižava 
se, i to:

1) po jednu godinu za svakih 5 godina 
provedenih na dužnostima, odnosno 
poslovima na kojima se navršenih 12 
mjeseci staža osiguranja računa kao 15 
mjeseci,

2) po jednu godinu za svake 4 godine 
provedene na dužnostima, odnosno 
poslovima na kojima se navršenih 12

usklađeno



2. Načelo ravnopravnosti ne dovodi u 
pitanje odredbe glede zaštite žena zbog 
materinstva.

Članak 5. Direktive 79/7/EEZ

Države članice poduzimaju potrebne 
mjere kojima se osigurava ukidanje svih 
zakona i propisa koji su protivni načelu 
ravnopravnosti.

Članak 2. Direktive 79/7/EEZ

Ova se Direktiva primjenjuje na radno 
stanovništvo -  uključujući
samozaposlene osobe, radnike i 
samozaposlene osobe čija je djelatnost 
prekinuta zbog bolesti, nezgode ili 
nezaposlenosti protiv njihove volje, kao i 
osobe koje traže posao — i na umirovljene 
ili invalidne radnike i samozaposlene 
osobe.
Članak 3. Direktive 79/7/EEZ

1) Ova Direktiva primjenjuje se na: 
a) opće sustave u kojima se 

osiguravaju sljedeći rizici:
- invalidnost
- starost
- nesreća na poslu i profesionalna 

bolest
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mjeseci staža osiguranja računa kao 16 
mjeseci,

3) po jednu godinu za svake 3 godine 
provedene na dužnostima, odnosno 
poslovima na kojima se navršenih 12 
mjeseci staža osiguranja računa kao 18 
mjeseci.“

Članak 1. Konačnog prijedloga zakona

U Zakonu o pravima iz mirovinskog 
osiguranja djelatnih vojnih osoba, 
policijskih službenika i ovlaštenih službenih 
osoba („Narodne novine“, br. 128/99., 
129/00., 16/01. i 22/02.) članak 1. stavak 1. 
mijenja se i glasi:
„(1) Ovim se Zakonom uređuju prava iz 
mirovinskog osiguranja na temelju 
generacijske solidarnosti:
1) djelatnih vojnih osoba,
2) policijskih službenika,
3) službenih osoba s posebnim dužnostima i 
ovlastima u sigurnosno-obavještajnom 
sustavu,
41 ovlaštenih službenih osoba na noslovima 
izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora, 
odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i 
osiguranja pravosudnih tijela (u daljnjem

usklađeno



- nezaposlenost
b) sustave socijalne pomoći u mjeri u 
kojoj je njihova svrha da dopunjuju ili 
zamjenjuju sustave navedene pod a)
2) Ova Direktiva ne primjenjuje se na
propise o davanjima preživjelim
članovima obitelji i obiteljskim
davanjima, osim ako se radi o obiteljskim 
davanjima na ime povećanja davanja koja 
se duguju povodom rizika navedenih u 
stavku 1 pod a).
3) Radi osiguranja jednakosti postupanja 
u strukovnim sustavima socijalnog 
osiguranja, Savjet će donijeti, prema 
prijedlogu Komisije, propise, koji će o 
tome precizirati sadržaj, doseg i uvjete 
primjene.

Članak 6. Direktive 79/7/EEZ

Države članice uvode u svoje nacionalne 
pravne sustave potrebne mjere kojima se 
omogućava svim osobama koje smatraju 
da su oštećene zbog neprimjenjivanja 
načela ravnopravnosti, ostvarivanje 
njihovih zahtjeva putem sudskog 
postupka, po mogućnosti nakon što su se 
obratili ostalim nadležnim tijelima.
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tekstu: ovlaštene službene osobe
pravosuđa).“
U stavku 3. iza riječi: „svojstvu41 riječi: 
„djelatne vojne osobe, policijskog 
službenika, odnosno u svojstvu ovlaštene 
službene osobe pravosuđa.44 zamjenjuju se 
riječima: „osobe iz stavka 1. ovoga 
članka.44.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
„(4) Odredbe ovoga Zakona o određivanju 
starosne i prijevremene starosne mirovine 
primjenjuju se i na osobu koja na dan 
stjecanja prava na mirovinu nema svojstvo 
osobe iz stavka 1. ovoga članka, ako je u 
tome svojstvu stvarno provela najmanje 20 
godina.44

Članak 126. stavak 3. Zakona o 
mirovinskom osiguranju

usklađeno

(3) Rješenje doneseno u drugome stupnju u 
povodu žalbe, odnosno rješenje doneseno 
pri obavljanju prava nadzora prema stavku 
1. ovoga članka konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega se može pokrenuti 
upravni spor, ako ovim Zakonom nije 
drukčije određeno.



12

5. Usklađenost s ostalim izvorima prava EU

Nema drugih izvora prava koji bi se odnosili na ovo područje


