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Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 

ODLUKU 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA 

ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM 

PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU 

Proglašavam Zakon o smanjenju mirovina odreĎenih, odnosno ostvarenih prema posebnim 

propisima o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. svibnja 

2010. godine. 
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ZAKON 

O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH 

PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU 

Članak 1. 

Ovim Zakonom ureĎuje se smanjenje mirovina i mirovinskih primanja odreĎenih, odnosno 

ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju. 

Članak 2. 

(1) Smanjuju se sljedeće pripadajuće mirovine i mirovinska primanja: 

– mirovine zastupnika u Hrvatskom saboru, bivših članova Vlade Republike Hrvatske, sudaca 

Ustavnog suda Republike Hrvatske i glavnog državnog revizora, koje se ostvaruju i odreĎuju 

na temelju Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, 



– mirovine Predsjednika Republike, koje se ostvaruju i odreĎuju na temelju Zakona o 

obvezama i pravima državnih dužnosnika, 

– mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koje se 

ostvaruju i odreĎuju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji, 

– mirovine bivših političkih zatvorenika, koje se odreĎuju na temelju Zakona o pravima 

bivših političkih zatvorenika, 

– mirovine sudionika NOR-a od 6. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., mirovine pripadnika 

Hrvatske domovinske vojske od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., mirovine bivših 

pripadnika MUP-a i pravosuĎa, mirovine bivših članova Izvršnog vijeća Sabora i mirovine 

administrativno umirovljenih saveznih javnih službenika, ostvarene prema propisima o 

mirovinskom osiguranju, koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o mirovinskom 

osiguranju, čije je korištenje osigurano na temelju toga Zakona, 

– mirovine pripadnika bivše JNA, preuzete sukcesijom bivše SFRJ, čije je korištenje 

osigurano na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, 

– mirovine djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba 

pravosuĎa i radnika na poslovima razminiranja, koje se ostvaruju i odreĎuju na temelju 

Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i 

ovlaštenih službenih osoba, Zakona o humanitarnom razminiranju i Zakona o posebnim 

pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, 

– mirovine pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji, koje se ostvaruju 

na temelju Ugovora izmeĎu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području 

prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i 

članova njihovih obitelji, koje se ostvaruju i odreĎuju prema Zakonu o pravima hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 

– dodatak mirovini koji se ostvaruje i odreĎuje prema Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti 

i umjetnosti. 

(2) Smanjenje mirovina prema ovome Zakonu obuhvaća mirovine i mirovinska primanja 

članova obitelji ostvarena na temelju propisa o mirovinskom osiguranju iz stavka 1. ovoga 

članka. 

Članak 3. 

(1) Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja iz članka 2. ovoga Zakona iznosi 10%, a 

primjenjuje se na svotu mirovine koja pripada korisniku mirovine prema zakonu, prije odbitka 

dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, poreza, prireza i drugih obustava. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnicima mirovine koji koriste dodatak mirovini 

odreĎen na temelju Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, smanjuje se taj 

dodatak u svoti koja se odreĎuje primjenom postotka iz stavka 1. ovoga članka na njegovo 

ukupno mirovinsko primanje (mirovina povećana za dodatke). 



(3) Svota mirovine i mirovinskog primanja, smanjena na temelju ovoga Zakona, ne može 

iznositi manje od 3.500,00 kuna mjesečno. 

Članak 4. 

Smanjenju mirovina prema članku 2. i 3. ovoga Zakona ne podliježu: 

– mirovine u mjesečnoj svoti do 3.500,00 kuna, 

– mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida, s 

oštećenjem organizma od 100%, 

– mirovine prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima po osnovi 

nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima »Tupljak« d.d. Labin, 

– mirovine prema Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika 

profesionalno izloženih azbestu. 

Članak 5. 

Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja prema ovome Zakonu izvršit će Hrvatski zavod 

za mirovinsko osiguranje, bez donošenja rješenja. 

Članak 6. 

Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja prema ovome Zakonu ne odnosi se na ostvarene, 

a neisplaćene svote koje pripadaju za razdoblja do 30. lipnja 2010. 

Članak 7. 

Ovaj Zakon će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2010. godine. 

Klasa: 140-01/10-01/01 

Zagreb, 28. svibnja 2010. 
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