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  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/13), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o 
mirovinskom osiguranju (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika HSU-a i 
Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika), daje sljedeće 
 
 

M I Š L J E N J E 
 
 

  Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati 
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, koji su predsjedniku 
Hrvatskoga sabora podnijeli Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika HSU-a i Nezavisne 
liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika, aktom od 23. veljače 2016. godine, iz sljedećih 
razloga: 

 
 Člankom 84. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 
33/15 i 93/15, u daljnjem tekstu: ZOMO), propisano je da, kada je osiguranik tijekom 
kalendarske godine ostvario naknadu plaće prema kojoj je propisana obveza obračunavanja 
doprinosa prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, za izračun vrijednosnih 
bodova uzima se iznos naknade, odnosno osnovice prema kojoj su obračunati doprinosi 
(stavak 1.) Nadalje, propisano je da se iznimno, kada je osiguranik ostvario naknadu plaće 
zbog privremene nesposobnosti za rad prema propisima o zdravstvenom osiguranju u 
razdoblju do 31. prosinca 1998., za to razdoblje uzimaju prosječni vrijednosni bodovi iz 
razdoblja u kojem je osiguranik ostvario plaću, odnosno osnovicu osiguranja (stavak 2.). 
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 Za svaku pojedinu godinu osiguranja uzimaju se u obračun plaće, odnosno 
osnovice iskazane u skladu s definicijom plaće prema propisima koji su važili za pojedinu 
kalendarsku godinu u kojoj je ostvarena plaća, odnosno naknada plaće, kao i osnovica 
osiguranja. Vrijednosni bodovi utvrđuju se u skladu s člankom 81. ZOMO-a na temelju plaća 
i osnovica osiguranja ostvarenih nakon 1. siječnja 1970. godine. Držeći se načela uzajamnosti 
te odredbi kojima se propisuju temeljne osnove za izračun mirovine, kao i uvjeti za stjecanje 
prava na davanja iz sustava mirovinskog osiguranja te njihova razina, cijeli je sustav usklađen 
s aktualnim gospodarskim mogućnostima. 

 
Predlagatelji predmetnog Prijedloga zakona predlažu dopunu članka 84. 

ZOMO-a, na način da se tijekom korištenja naknade plaće zbog korištenja rodiljnog, odnosno 
roditeljskog dopusta za izračun vrijednosnih bodova uzima svota plaće, odnosno naknada 
plaće koju je osiguranik ostvario u prethodnoj godini u kojoj je započelo korištenje rodiljnog, 
odnosno roditeljskog dopusta, ako je to za korisnika povoljnije.  

 
S tim u vezi, Vlada Republike Hrvatske napominje da se predloženom 

dopunom za navedenu kategoriju osiguranika predlaže povoljniji izračun mirovine u odnosu 
na sadašnji izračun, što znači povećanje potrebnih sredstava za isplatu mirovina. Stoga Vlada 
nije suglasna s ocjenom predlagatelja da za provedbu predloženog zakona nije potrebno 
osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu. Također, potrebno je istaknuti 
da je iz državnog proračuna osigurano preko 15 milijardi kuna za isplatu mirovina, budući da 
prihodi prikupljeni od doprinosa nisu dostatni za isplatu mirovina, te je nedovoljan iznos za 
mirovine jedan od glavnih uzroka velikog proračunskog deficita i javnog duga. 

 
Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da predloženi zakon nije 

prihvatljiv zbog njegove retroaktivne primjene koja bi proizašla predloženom dopunom i ne bi 
bila u skladu s načelom pravne sigurnosti i principom vladavine prava, kao osnovnim 
principima Ustava Republike Hrvatske. Posljedično, te bi mirovine zbog porasta prosječnog 
vrijednosnog boda imale tendenciju porasta, što bi ovisno o broju tako ostvarenih mirovina u 
narednom razdoblju utjecalo i na potrebu osiguranja dodatnih financijskih sredstava za 
provedbu zakona. Procjenjuje se da bi predložena dopuna članka 84. ZOMO-a dovela do 
povećanja rashoda za mirovine za 50.000,00 kuna u 2016., za 200.000,00 kuna u 2017. i za 
400.000,00 kuna u 2018. godini. Procjena efekta dopune ZOMO-a u 2030. godini je 
povećanje rashoda za mirovine za 42 milijuna kuna godišnje. 

 
  U odnosu na navedeno, Vlada Republike Hrvatske ističe da se mirovinski 
sustav generacijske solidarnosti, između ostalog, temelji na načelu uzajamnosti prema kojemu 
o visini ulaganja svakog pojedinog osiguranika ovisi i visina primanja iz mirovinskog 
osiguranja. Visina mirovine ovisi o visini plaće, odnosno naknade plaće na koju su obračunati 
i uplaćeni doprinosi i o dužini mirovinskog staža osiguranika koji se uzima za obračun 
mirovina. U tom vremenu doprinosi za mirovinsko osiguranje uplaćuju se prema visini 
naknade plaće, koja je u većini slučajeva za navedene kategorije osiguranika niža od plaće 
zaposlene osobe, što u konačnici znači da će i mirovina biti niža u odnosu na pretpostavku da 
do dopusta nije došlo, odnosno da je osoba nastavila raditi i da je za to vrijeme uplaćivala i 
doprinose prema visini plaće. Međutim, ovdje treba imati na umu i prava osoba (žena) koje su 
nezaposlene i izvan sustava rada (osobe na redovnom školovanju i studentice) i njihov 
materijalni položaj u odnosu na mirovinu. Stoga Vlada Republike Hrvatske smatra da 
navedenim prijedlogom nije ponuđeno cjelovito rješenje i nisu obuhvaćene sve kategorije 
osiguranika, što u kontekstu privremene spriječenosti žene za rad zbog poroda znači 



 3 

diskriminaciju nezaposlenih i žena izvan sustava rada koje bi, da su radile i ostvarivale plaću, 
uplaćivale i veće iznose doprinosa i u konačnici imale veću mirovinu. 

 
Osim toga, ponuđeno rješenje predlagatelja u suprotnosti je s načelom 

uzajamnosti na kojem počiva mirovinski sustav međugeneracijske solidarnosti, jer se 
predloženim većim mirovinama, bez uplate doprinosa razmjerno visini koju žele postići, 
odnosno za koliko mirovine žele povisiti, ne nudi ni socijalni ni demografski poticaj, odnosno 
ne potiče obitelji s više djece i ne čini nikakva razlika u odnosu na broj djece. 

 
Vlada Republike Hrvatske smatra demografski razvoj Republike Hrvatske 

ključnim nacionalnim prioritetom, no mišljenja je da ovako utvrđeni prijedlog dopune 
ZOMO-a nije prihvatljiv budući da problem neadekvatnih plaća navedene kategorije 
osiguranika, koji utječe i na visinu njihove mirovine, treba riješiti cjelovito, povoljnijim 
uređenjem njihovih prava iz radnog odnosa za vrijeme rodiljinog, odnosno roditeljskog 
dopusta. S tim u vezi, a s obzirom na složenost materije, Vlada Republike Hrvatske će 
predložiti cjelovita rješenja, uređena prvenstveno pravima iz radnog odnosa (veće naknade i 
veća uplata doprinosa) i potporama dugoročnog poboljšanja demografskog kretanja, što će na 
kraju rezultirati i mirovinskim poticajima, naročito prema navedenim kategorijama 
osiguranika s više djece. 

 
Slijedom svega navedenoga, Vlada Republike Hrvatske ne podržava donošenje 

predmetnog Prijedloga zakona. 
 
 
Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 

sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prim. dr. sc. Nadu 
Šikić, dr. med., ministricu rada i mirovinskoga sustava, mr. sc. Antu Vučića, zamjenika 
ministrice rada i mirovinskoga sustava, te Marinka Papugu, pomoćnika ministrice rada i 
mirovinskoga sustava. 
 
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Tihomir Orešković 
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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 178. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem, 
radi davanja mišljenja. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju. 
koji je predsjedniku Hr\ atskoga sabora dosta\io Klub za.stupnika SDP-a i Klub zastupnika 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora, Klub zastupnika SDP-a I Klub zastupnika HSU-a i 
Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika, podnosi Prijedlog zakona o 
dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju.

Za predstavnike Kluba zastupnika SDP-a koji će u njegovo ime 
sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela određeni su zastupnici 
Mirando Mrsić, Silavano Hrelja, Milanka Opačić, Ingrid Antičević Marinović, Gordana 
Sobol, Dragica Zgrebec.

PREDSJEDNIK KLUBA 
ZASTUPNIKA SDP-a

Zoran Miianović
/

KLUB ZASTUPNIKA HSU-a i NEZAVISNE 
LISTE STIPE PETRINE I 
NEZAVISNIH ZASTUPNIKA

^jjyHvanojttri



KLUB ZASTUPNIKA SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE

KLUB ZASTUPNIKA HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA I NEZAVISNE 
LISTE STIPE PETRINE I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI

ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Zagreb, veljača 2016.



I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 
4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 85/10. i 5/14.).

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

Unatoč zakonima o pravu na jednaku plaću, žene u EU još uvijek su u prosjeku 16 
posto manje plaćene od muškaraca i imaju niže mirovine čak 39 posto,. Usporedbom 
godišnjih plaća muškaraca i žena, proizlazi da žene od 2. studenoga do kraja godine 
rade besplatno, što znači da rade 59 dana dulje godišnje za istu plaću kao i 
muškarci. U Hrvatskoj prosječne razlike u plači između spolova u Hrvatskoj iznose 
7,4 % . Ukupne razlike između spolova u zaradi su razlike između prosječne godišnje 
zarade žena i muškaraca.

Žene se u svom radnom vijeku suočavaju s nižom zaradom po satu u odnosu na 
muškarce. Imaju manji broj plaćenih radnih sati nego muškarci te niže stope 
zapošljavanja. Žene u velikom broju slučajeva zbog rodiljnog i porodiljnog dopusta, 
skrbi o djeci i starijim članovima obitelji imaju prekid u karijeri ili manju plaću. 
Prosječne razlike u ukupnoj zaradi u Hrvatskoj iznose 23,0% (prosječne razlike u 
ukupnoj zaradi u EU-u iznose 41,1%).

Osim u materijalnom položaju žene su neravnopravne i u rukovodećim pozicijama. 
Muškarci prevladavaju na rukovodećim položajima u svakom sektoru te češće od 
žena dobivaju promaknuće. Posljedica toga su i bolje plaće muškaraca. Žene u 
prosjeku više preuzimaju neplaćene poslove nego muškarci. Rade kraće i često na 
pola radnog vremena kako bi mogle uskladiti svoje obiteljske odgovornosti s poslom 
za koji dobivaju plaču. Na mogućnosti žena da napreduju na radnim mjestima i 
primaju veće plače utječu i njihove obiteljske odgovornosti.

Razlika u plaćama između muškaraca i žena povećava se kada žene imaju djecu i 
kada rade na pola radnog vremena. Od tri žene na tržištu rada najmanje jedna ne 
radi puno radno vrijeme, dok samo jedan od deset muškaraca učini isto. Žene su 
zbog svoje reproduktivne uloge te brige o djeci puno sklonije izbivati određeno 
razdoblje s tržišta rada. Ti prekidi karijere utječu ne samo na visinu satnice i plaču, 
nego i na visinu mirovine. Zbog razlike u plaćama muškaraca i žena, žene tijekom 
svojeg života zarađuju manje pa stoga imaju manje mirovine i u starosti im prijeti 
veća opasnost od siromaštva. Prema podacima EU u 2012. siromaštvo je prijetilo 
21,7 % žena u dobi od 65 godina i više, dok je kod muškaraca taj postotak iznosio 
16,3%.

Tijekom svog života ukoliko rodi dvoje djece žena izbiva iz radnog procesa prosječno 
pet godina. Osim u prvih šest mjeseci naknada plaće je limitirana i u većini slučajeva



manja od redovitih primanja. Smanjenje primanja odražava se i na doprinose koji se 
uplaćuju u prvi i drugi stup mirovinskoga osiguranja. U svrhu poboljšanja položaja 
žene na tržištu rada stoga predlažemo izmjene Zakona tako da se osiguranicima 
omogućava povoljniji izračun vrijednosnog boda za vrijeme rodiljnog i porodiljnog 
dopusta. Sadašnji izračun vrijednosnog boda u kojem je polazište naknada plaće, a 
ne stvarna plaća, stavlja žene u neravnopravan položaj s muškarcima. Zato se 
predlaže da se kao polazna veličina uzima plaća odnosno naknada plaće koju je 
osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini u kojoj je započeto korištenje 
rodiljnog odnosno porodiljnog dopusta, ako je to za osiguranika povoljnije.

Predložene izmjene Zakona u skladu su sa pronatalitetnom politikom koju je 
potrebno voditi u Republici Hrvatskoj.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom 
proračunu.

TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA

Tekst odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju koja se mijenja dan je u prilogu 
ovoga zakona.



PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI

ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju («Narodne novine», br. 157/013., 33/015., 
93/015., i 151/014 ) u članku 84. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za vrijeme kada je osiguranik ostvario 
naknadu plače zbog privremene spriječenosti za rad zbog korištenja rodiljnog, 
odnosno roditeljskog dopusta prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ako je to 
za osiguranika povoljnije, kao osnovica za izračun vrijednosnih bodova razmjerno 
vremenu provedenom na rodiljnom, odnosno roditeljskom dopustu uzima se plaća, 
odnosno naknada plaće koju je ostvario u godini koja prethodi godini u kojoj je 
započelo korištenje rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama".



OBRAZLOŽENJE ODREDBI

Članak 1.

Novim stavkom 3. članka 84. Zakona o mirovinskom osiguranju osigurava se 
povoljniji izračun mirovine za osiguranika koji su koristili naknadu plaće zbog 
korištenja rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta. Sadašnji izračun vrijednosnog 
boda u kojem je polazna veličina naknada plaće, u većini slučajeva nepovoljniji je u 
odnosu na plaću koju bi osiguranik ostvario da je radio. Stoga se predlaže da se kao 
polazna veličina uzima plaća, odnosno naknada plaće koju je osiguranik ostvario u 
godini koja prethodi godini u kojoj je započelo korištenje rodiljnog, odnosno 
roditeljskog dopusta, ako je to za osiguranika povoljnije. Na predloženi način se i u 
ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja osigurava pronatalitetna politika u 
Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Ovom odredbom uređuje se stupanje na snagu ovog Zakona.



TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA

(Narodne novine: br. 157/013. od 24. ožujka 2013.)

Članak 84.

(1) Kada je osiguranik tijekom kalendarske godine ostvario naknadu plaće prema 
kojoj je propisana obveza obračunavanja doprinosa prema propisima o doprinosima 
za obvezna osiguranja, za izračun vrijednosnih bodova uzima se iznos naknade, 
odnosno osnovice prema kojoj su obračunati doprinosi.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada je osiguranik ostvario naknadu 
plače zbog privremene nesposobnosti za rad prema propisima o zdravstvenom 
osiguranju u razdoblju do 31. prosinca 1998., za to razdoblje uzimaju se prosječni 
vrijednosni bodovi iz razdoblja u kojem je osiguranik ostvario plaču, odnosno 
osnovicu osiguranja.
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