
Prijedlog 
 
  
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2013. 
godine donijela  
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
 
 

  Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za 
prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika HSU-a u Hrvatskome saboru, od 11. prosinca 
2013. godine na članke 3. i 88. Konačnog prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju i za 
djelomično prihvaćanje amandmana na članke 8. i 90. Konačnog prijedloga zakona o 
mirovinskom osiguranju, te za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga 
sabora sa sjednice održane 10. prosinca 2013. godine, na Konačni prijedlog zakona o 
mirovinskom osiguranju, u izmijenjenom obliku, u tekstu kako je predložilo Ministarstvo rada 
i mirovinskoga sustava aktom, klase: 011-01/12-01/161, urbroja: 524-04-01-01/2-13-112, od 
12. prosinca 2013. godine. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
 

 Amandmanima Kluba zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika od 11. prosinca 
2013. godine, na Konačni prijedlog zakona o mirovinskom osiguranju, predlaže se izmjena 
sljedećih odredbi:  
 
- članak 3. točka 6) - amandmanom se riječ: "minimalnu" zamjenjuje riječju: "najnižu" a riječ: 
"minimalna" zamjenjuje se riječju: "najniža" u odgovarajućem padežu u cijelom tekstu 
zakona, budući da se institut minimalne mirovine zamjenjuje institutom najniže mirovine, 
- članak 8. točke 7., 8., 9., 11. i 12. - amandmanom se riječ: "davanje" zamjenjuje riječju: 
"primanje", radi točnijeg izričaja, 
- članak 88. stavak 8. - amandmanom se riječ: "tri" zamjenjuje riječju: "dva", budući da se 
time skraćuje rok za usklađivanje mirovina, 
- naslov iznad članka 90. - amandmanom se prihvaća izmjena naslova iznad članka 90. 
Konačnog prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju, budući da se institut minimalne 
mirovine zamjenjuje institutom najniže mirovine. 
 
 Amandmanima Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora sa sjednice održane 10. 
prosinca 2013. godine, na Konačni prijedlog zakona o mirovinskom osiguranju, predlaže se 
nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredbi, kako slijedi: 
 
- članak 125. stavak 4. - amandmanom se bolje nomotehnički uređuje navedena odredba, 
odnosno briše se suvišan dio teksta, i to riječi: "koje je doneseno na osnovi nalaza i mišljenja 
ovlaštenog vještaka"; 
- članak 138. stavak 4. - amandmanom se bolje nomotehnički uređuje navedena odredba, 
odnosno riječ: "voditi" zamjenjuje se riječju: "pokrenuti" čime se dorađuje izričaj; 
- članak 149. stavak 3. - amandmanom se bolje nomotehnički uređuje navedena odredba, 
odnosno briše se suvišna riječ: "(položaje)"; 
- članak 166. stavak 2. - amandmanom se bolje nomotehnički uređuje navedena odredba, 
odnosno ispred riječi: "nepripadna" dodaju se riječi: "u daljnjem tekstu"; 
- članak 168. stavak 1. - amandmanom se bolje nomotehnički uređuje navedena odredba, 
odnosno briše se suvišan dio teksta, i to riječi: "(stjecanja bez osnove)". 
 
 Predloženim zaključkom predlaže se dati prethodnu suglasnost predstavniku Vlade 
Republike Hrvatske za prihvaćanje navedenih dijelova amandmana i amandmana. 
 

Vezano uz članak 175. stavke 4., 5. i 6., članak 189. stavak 4. i članak 191. Konačnog 
prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju, predlaže se davanje suglasnosti za prihvaćanje 
amandmana u izmijenjenom obliku, budući da pročišćeni tekst Zakona o mirovinskom 
osiguranju nije objavljen u Narodnim novinama, broj 114/2011, nego u Narodnim novinama, 
broj 130/2010. 
 


