
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
broj 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
2015. godine donijela 

ZAKLJUČAK 

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje 
amandmana I., II., III. i IV. Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, koje je Odbor 
podnio na 108. sjednici održanoj 25. veljače 2015. godine, i amandman mr. Srdana 
Gjurkovća, dipl.oec. zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati od 4. ožujka 
2015. godine na tekst Prijedloga zakona o osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona. 

Klasa: 
Urbroj: 

Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 
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HRVATSKI SABOR 
Odbor za zakonodavstvo 
Klasa: 022-03/15-01/24 
Urbroj:6521-2-15-
Zagreb, 4. ožujka 2015. 

PREDSJEDNIKU 
HRVATSKOGA SABORA 

Predmet? Izvješće o Prijedlogu zakona o osiguranju, s Konačnim 
prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 799 

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 108. sjednici 
održanoj 25. veljače 2015., raspravljao je o Prijedlog« zakona o osiguranju, s 
Konačnim prijedlogom zakona* P.Z.E. br. 799, koji je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. veljače 
2015. 

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži 
izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske 
unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama 
primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije, 

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 6 glasova "za" i 2 
glasa "suzdržana" podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu 
da se donese po hitnom postupku uz ocjenu da se zbog cjelovitog reguliranja 
pitanja osiguranja preispita mogućnost da se o ovom Zakonu raspravlja u dva 
čitanja. 

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće 

AMANDMANE 

I. Na članak 7. 

U članku 7, stavku 3, točki 2. na dva mjesta iza riječi: "vjenčanja" 
dodaju se riječi: "ili sklapanja životnog partnerstva". 
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11, Na Članak 38, 

U članku 38. stavku 4. iza riječi: "izvanbračni drugovi" dodaju se 
riječi: "ili životni partneri". 

Obrazloženje amandmana I, i XJ* 

Ocjenjuje se nužnim dopuniti ove odredbe kako bi se izričaj i 
ponuđena rješenja uskladila sa Zakonom o životnom partnerstva i Konvencijom 
o zaštiti ljudskih prava. 

HL Na članak 454, 

U članku 454, stavcima 5,, 6. i 7, zarez i riječi: "odnosno društvo za 
reosiguranje" brišu se. 

Obrazloženje? 

Budući je člankom 5, stavkom 1. ovoga Zakona« razvidno utvrđuje 
da se ovaj Zakon primjenjuje i na društvo za reosiguranje u navedenim 
odredbama predlaže se izostaviti nepotrebno ponavljanje obveza društava za 
reosiguranje. 

IV. Na članka 464, 

U članku 464, broj: tt464." zamjenjuju se brojem: " 463.". 

Obrazloženjem 

Otklanja se pogrešno pozivanje na odnosni članak, 

5, Pored utvrđenih amandmana Odbor ukazuje na rješenja iz Članka 
8, u kojima se na određeni način uvodi diskriminacija prema spolu, što je u 
suprotnosti s Zakonom o ravnopravnosti spolova ali i točkom 19, Direktive 
vijeća 2004/113^6Z od 13. prosinca 2004,, kojom se primjenjuje načelo 
ravnopravnosti muškaraca i žena u mogućnosti dobivanja i nabave roba, 
odnosno pružanja usluga. Istodobno, u stavku 2. retroaktivno dakle povratno 
osnažuju se ugovori sklopljeni prije 1. srpnja 2013., što nije doditno 
obrazloženo. 
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6. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio 
Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 

Ingrid Antičević Marinović_ 

l 
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HRVATSKI SABOR 
Mr.Srđan Gjurković,dipl.oec, 

zastupnik Hrvatske narodne stranke- liberalni demokrati 
u Hrvatskome saboru 
Zagreb, 4. ožujka 2015. 

^ 

PREDSJEDNIKU 
HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Amandman na Konačni prijedlog zakona o osiguranju (P,Z.E.br.799) 

Na temelju članka 196 stavka 2, Poslovnika Hrvatskoga sabora na 
Konačni prijedlog zakona o osiguranju podnosim sljedeći amandman; 

AMANDMAN 

U Članku 8. Konačnog prijedloga zakona stavak (1), mijenja se i 
glasi: 

(1) Društvo za osiguranje ne smije pri sklapanju novog ugovora o osiguranju 
prilikom izračuna premijajodređivanja osiguranog iznosa uzeti u obzir 
osobne okolnosti spola.{jznimn^ društvo za osiguranje može kod ugovora o 
osiguranju na grupnoj osnovi uzeti u obzir osobne okolnosti spola kod 

StfWftNJV i t ovA izračuna premije i određivanja osiguranog iznosa, ako to ne dovodi do 
&eoE*Mti\ razlikovanja na pojedinačnoj osnovi. Društvo za osiguranje može uzeti u obzir 

faktor spola za izračun tehničkih pričuva i unutarnje određivanje cijene, za 
određivanje cijena reosiguranja, za promidžbu, kao i za procjenu rizika iz 
skupine životnih osiguranja i vrste osiguranja 1, i 2., odnosno osiguranja od 
nezgode i zdravstvenog osiguranja." 

Obraz/ožen/e: 
Predloženim amandmanom transponiran je članak 5, stavak 1. Direktive 
2004/113/EC kao i Smjernice za primjenu Direktive 2004/113/EC na osiguranje, u 
svjetlu odluke Suda pravde Europske Unije u slučaju C-236/09 (Test Achats), 
(2012/C 11/01). 
Članak 5. stavak 2. Direktive 2004/113/EC transponiran je u članku 8. stavku 2. i 3 
Konačnog prijedloga zakona odnosno Pravilnikom kojim HANFA detaljnije propisuje 
primjenu ovog članka. 

ZASTUPNIK 
mr.Srđan Gjurković,dipl.oec. 
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