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HRVATSKI SABOR 
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Zagreb, 05. prosinca 2008. 

ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA 
HRVATSKOGA SABORA 

PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA 
RADNIH TIJELA 

Na temelju članaka 137. i 153. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu 
upućujem Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima iz 
mirovinskoj.' osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, s Konačnim 
prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike 
Hrvatske, aktom od 05. prosinca 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. 
Poslovnika ¥. rvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku. 

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Đurđu Adlešić, potpredsjednicu Vlade 
Republike Hrvatske, Tomislava Karamarka, ministra unutarnjih poslova i Ivicu Buconjića, 
državnog tajnika Ministarstva unutarnjih poslova. 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima iz 
mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, 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 izmjeni i 
dopuni Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima 
razminiranja, s Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak. 

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Đurđu Adlešič, potpredsjednicu Vlade 
Republike Hrvatske, Tomislava Karamarka, ministra unutarnjih poslova i Ivicu Buconjića, 
državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova. 



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA 
IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA 

RAZMINIRANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA 

Zagreb, prosinac 2008. 





PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM 
PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA NA 

POSLOVIMA RAZMINIRANJA 

I. U STAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

U stavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi članka 2. 
stavka 4. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine", broj: 41/01-pročišćeni 
tekst i 55/01). 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU 
ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 
PROISTEĆI 

Zakoi o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na 
poslovima razminiranja (NN 153/05) stupio je na snagu 5. siječnja 2006. godine. 
Zaposleni«:i na poslovima razminiranja obavljaju posao u najtežim uvjetima, a velik 
broj sadašnjih djelatnika u humanitarnom razminiranju svoje je prve radne dane 
stekao u razminiranju. Sukladno važećem Zakonu zaposlenici imaju staž s 
povećanim trajanjem od 4 mjeseca za godinu provedenu u minskom polju, te 
slijedom toga većina njih bi morala provesti u minskom polju preko 22 godine. 
Napominjemo kako je novim Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o humanitarnom razminiranju predloženo povećanje staža s povećanim trajanjem na 
6 mjeseci za svaku godinu odnosno sa 16 na 18 mjeseci za svaku godinu. 

Ovim Prijedlogom Zakona smanjuje se broj navršenih godina mirovinskog 
staža koji je potreban za stjecanje prava na starosnu mirovinu sa 30 na 25 godina. 

Ovim Prijedlogom Zakona omogućava se ostvarivanje prava na mirovinsko 
osiguranje pod povoljnijim uvjetima, iako osobe u trenutku ostvarivanja prava nisu 
zaposlenici u sustavu razminiranja, ali su 8 godina stvarno provele na tim poslovima 
te imaju najmanje 25 godina mirovinskog staža. Odredbe ovoga Zakona 
primjenji\ ale bi se na zaposlenike u sustavu razminiranja, kao i na druge osobe 
izvan sustiva razminiranja koje ispunjavaju propisane uvjete. 
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III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA 

Provedbom ovoga Zakona smanjio bi se broj godina uplate doprinosa staža s 
povećanim trajanjem za 2 godine te bi se shodno tome obveze poslodavaca 
temeljem ove vrste doprinosa smanjila. Proračunski korisnici na koje se odnosi 
ovaj Zakon jesu Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatski centar za razminiranje 
kao poslodavci i ukupno smanjenje rashoda za zaposlene tj. doprinosa iz plaće 
iznosio bi cea. 125.000 kn godišnje za HCR ukoliko bi djelatnici koji se bave 
razminiranjem zaista i odlazili u mirovinu onog trenutka kada bi stekli uvjete za 
mirovinu sukladno odredbama ovoga prijedloga Zakona. Budući da bi navedeni 
djelatnici odlazili u mirovinu, a pravo na mirovinu bi stekli i djelatnici koji su 
zaposleni u privatnim tvrtkama, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje 
povećali bi se izdaci iz skupine rashoda 37 i to u 2009. godini za 4.200.000 kn te u 
2010. godini za 5.100.000 kn. Iako će veliki broj djelatnika steći uvjete za odlazak 
u mirovinu u 2009. godini njih 115, od čega 1 djelatnik MUP-a, 16 djelatnika 
HCR-a i 97 djelatnika privatnih tvrtki, a u 2010 još 15 djelatnika od čega 1 
djelatnik MUP-a, 5 djelatnika HCR-a i 9 djelatnika iz privatnih tvrtki, većina njih 
neće otići u mirovinu. 

IV. OBRAZLOŽENJE ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM 
POSTUPKU 

Sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje ovog 
Zakona po hitnom postupku, s obzirom da se radi o velikom broju hrvatskih 
branitelja koji su nastavili razminirati područje Republike Hrvatske te postoje 
posebno opravdani državnih razlozi. 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O 
POSEBNIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA 

ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA RAZMINIRANJA 

Članak 1. 

U Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na 
poslovima razminiranja („Narodne novine" broj: 153/05.) u članku 2. stavku 1., 
riječi „ 30 godina" zamjenjuju se riječima „25 godina" te riječi „10 godina" 
zamjenjuje se riječima „ 8 godina". 

U članku 2. stavku 2., riječi „10 godina" zamjenjuju se riječima „8 godina". 

Članak 2. 

Iza članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi: 

„Članak 2a. 

Prava iz mirovinskog osiguranja utvrđena ovim Zakonom imaju i osobe koje u 
trenutku ostvarivanja prava više nisu zaposlenici na poslovima razminiranja, ako 
ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovog Zakona.". 

V 

Članak 3. 

Ovaj Zikon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim 
novinama«. 
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OBRAZLOŽENJE 

V 
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Člankom 1. propisuje se da zaposlenici na poslovima razminiranja imaju pravo 
na starosnu mirovinu kad navrše najmanje 25 godina mirovinskog staža (prema 
važećem Zakonu: 30 godina) od čega je najmanje 8 godina stvarno provedenih na 
poslovima pretraživanja, razminiranja, nadzora ili tehničkog izviđa u 
trgovačkom društvu, kod obrtnika, u Ministarstvu obrane, Ministarstvu 
unutarnjih poslova ili Hrvatskom centru za razminiranje (prema važećem 
Zakonu: 10 godina. 

Člankom 2. omogućava se ostvarivanje prava na mirovinsko osiguranje pod 
povoljnijim uvjetima, iako osobe u trenutku ostvarivanja prava nisu zaposlenici u 
sustavu razminiranja, ali su 8 godina stvarno provele na tim poslovima te imaju 
najmanje 25 godina mirovinskog staža. Odredbe ovoga Zakona primjenjivale bi se 
na zaposlenike u sustavu razminiranja, kao i na druge osobe izvan sustava 
razminiranja koje ispunjavaju propisane uvjete. 

Člankom 3. propisuje se stupanje na snagu ovog Zakona. 



TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA 

Članak 2. 

Zaposlenici iz članka 1. ovoga Zakona imaju pravo na starosnu mirovinu, bez 
obzira na godine života, ako imaju navršenih najmanje 30 godina mirovinskog 
staža, cd čega najmanje 10 godina stvarno provedenih na poslovima 
pretraživanja, razminiranja, nadzora ili tehničkog izviđa u trgovačkom društvu, 
kod obrtnika, u Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova ili 
Hrvatskom centru za razminiranje. 
U mirovinski staž od 10 godina stvarno provedenih na poslovima pretraživanja, 
razminiranja, nadzora ili tehničkog izviđa, priznaje se vrijeme sudjelovanja u 
Domovi iskom ratu u jednostrukom trajanju. 
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