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Poštovani, 

 

nastavno na sastanak održan 20. ožujka 2018. godine u Ministarstvu rada i mirovinskog 

sustava (MRMS) na kojem su predstavljene mjere vezane uz mirovinski sustav u 

okviru Nacionalnog programa reformi (NPR) za 2018. godinu, u nastavku se očitujemo 

kako slijedi: 

 

1. Mjera: poticanje dužeg ostanka u svijetu rada 
 

Uzimajući u obzir sve predložene mjere koje imaju za cilj potaknuti osiguranike na što 

dulji ostanak u svijetu rada, odmah na početku želimo istaknuti kako Nezavisni hrvatski 

sindikati (NHS) razumiju poteškoće u kojima se nalazi mirovinski sustav generacijske 

solidarnosti u Hrvatskoj i da je dužnost države skrbiti o njegovoj financijskoj 

održivosti, kako zbog održanja stabilnosti državnih financija u cjelini, jer se gotovo 

polovica sredstava potrebnih za mirovine isplaćuje iz državnog proračuna, tako i zbog 

korisnika i prikladnosti njihovih mirovina, ali i stvaranja pretpostavki za prikladnost 

mirovina sadašnjih osiguranika. 

Međutim, problemi s kojima se suočava Hrvatska, u većoj ili manjoj mjeri podudaraju 

se s problemima s kojima se suočavaju i druge države članice EU, ali i Europa u cjelini, 

zbog zajedničkih poznatih činitelja koji su uzrokovali destabilizaciju sustava, kao što su 

demografski izazovi, nepovoljni omjeri korisnika i osiguranika, do činitelja koji su 

izraženiji u Hrvatskoj, kao što su niske stope zaposlenosti, visok udio sive ekonomije i 

slično. Stoga, pristup rješavanju navedenih problema svakako traži uvažavanje 

posebnosti, zbog čega ne postoji jedinstveni recept primjenjiv na svaku državu članicu 

EU koji bi trebao ili mogao ostvariti iste očekivane rezultate. Upravo zbog toga ne 

možemo se složiti s tezom koja se provlači da se predložene mjere moraju provesti zato 

što to od Hrvatske zahtijeva Europska komisija (EK) ili bilo koje drugo tijelo izvan 

Hrvatske, jer pitanje  mirovina i  sustava u  cjelini nije u nadležnosti EU,  nego država 

članica. Zbog toga svaka država treba sama pronaći one modele koji će, uvažavajući 

posebnosti  vezane  prije  svega  uz  sustav  rada, biti  provedivi  i  održivi  te  pri  tome  
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pridonijeti nužnoj stabilizaciji sustava. Iako posljednjih nekoliko godina EK traži od Hrvatske 

ubrzavanje prijelaza na višu dobnu granicu za zakonsko umirovljenje, povećanje penalizacije za 

prijevremeno umirovljenje i preispitivanje poslova i radnih mjesta na kojima se ostvaruje tzv. 

beneficirani staž, EK u tom smislu ne može nastupati kao nadtijelo koje naređuje državama 

članicama što im je činiti po pitanju stabilizacije mirovinskih sustava, nego pozivati države 

članice da same predlože odgovarajuće mjere. No, jednom kad te mjere budu službeno 

predložene, EK od države članice očekuje njihovo provođenje. Ako do toga ne dođe, EK pita 

gdje je zapela provedba obećanog, a onda takve upite vlade obzirno prikazuju kao pritisak EK u 

pravcu nužnosti provedbe određenih mjera, a ujedno im služe i kao opravdanje za provedbu 

nepopularnih mjera. Istina je, međutim, da odgovorne države i vlade ne koriste EK kao izgovor 

za poduzimanje nepopularnih mjera, nego suvereno predlažu mjere koje se mogu provesti i 

doprinijeti ostvarenju određenog cilja, a pri tome neprestano ocjenjuju njihovu učinkovitost i 

predlažu njihove preinake, ako ima potrebe, a sve prvenstveno i jedino u korist svojih građana.  
 

U nedostatku volje za analizu stanja i predlaganje rješenja koja bi uzela u obzir hrvatske 

posebnosti, hrvatske vlade do sada, kao jedinstveni lijek za probleme mirovinskog sustava, 

posebno predlažu dvije mjere: produljenje zakonske dobi za odlazak u mirovinu i veće 

kažnjavanje ranijeg odlaska u mirovinu. Ovo prvo već je, doduše, ozakonjeno (a i postojeće 

kažnjavanje već je previsoko i nepravedno), no sada se predlaže ubrzati i skratiti prijelazno 

razdoblje u kojem se pravo na starosnu mirovinu još uvijek može ostvariti pod povoljnijim 

uvjetima. Prijedlog ubrzavanja podizanja (i izjednačavanja) dobi za starosnu mirovinu za 

žene i muškarce mjera je koja ne uzima u obzir očekivanu životu dob žena i muškaraca u RH, 

koja je niža od prosjeka EU i koja time postaje argument za snižavanje zakonske dobi za 

umirovljenje, a ne za njeno podizanje. Prema podatcima za 2015. godinu, očekivano trajanje 

života u Hrvatskoj je 77,5 godina, a prosjek EU je 80,6 godina, odnosno ono je u Hrvatskoj 

kraće za 3,1 godinu. Isti podatci ukazuju i na činjenicu da se između 2014. i 2015. godine 

očekivano trajanje života kako u Hrvatskoj, tako prosječno i u EU smanjilo za 0,4 godine. Osim 

toga, većina europskih zemalja koje su produljile radni vijek, ima osjetno dulje očekivano 

trajanje života, bolje radne i životne uvjete i učinkovitiji zdravstveni sustav od Hrvatske. 

Zanemaruju se i uvjeti rada u kojima radnici u Hrvatskoj rade, a koji su u pravilu nepovoljniji od 

uvjeta u razvijenijim državama članicama EU, uz još uvijek relativno visok udio poslova u 

sektorima u kojima je utjecaj rada na zdravlje radnika nepovoljan i pri čemu se radnici psihički i 

fizički povećano „troše“. Kad je riječ o izjednačavanju žena i muškaraca u uvjetima dobi za 

stjecanje prava na mirovinu, kao što smo i prethodnih godina isticali, takvim se rješenjem u 

potpunosti zanemaruje položaj žena u društvu, još uvijek slabe mogućnosti pomirenja 

obiteljskih i radnih obveza, činjenicu da je briga o članovima obitelji, kako djeci, tako i starijim 

članovima uglavnom na ženama zbog nedostatka odgovarajućih društvenih servisa i slično.  
 

U Hrvatskoj je stvarna dob umirovljenja niža od one zakonom propisane zbog čega se 

neprestano predlaže povećanje kažnjavanja (penalizacije) za prijevremeno umirovljenje. 

Takvim rješenjem ,međutim, kao da se zaboravilo kako je u prošlosti zbrinjavanje u okviru 

sustava mirovinskog osiguranja bila vrlo često korištena mjera zbog poremećaja u sustavu rada, 

pri čemu je prijevremeno umirovljenje služilo kao slamka spasa za brojne radnike koji su 

ostajali bez posla, ali i „micanje vojske nezaposlenih s ulice“, posebno nakon povratka velikog 

broja branitelja iz rata, čija radna mjesta nakon pretvorbe i privatizacije više nisu postojala. 

Najveći dio onih koji su prijevremeno „otišli“ u mirovinu, nije otišao svojevoljno, nego ih se 

poslodavac „rješavao“ kroz viškove radnika. I to su jednako radili privatni poslodavci i država 

kao poslodavac u javnom sektoru, uključujući i državna poduzeća. Tek je manji dio radnika 

odlučio, unatoč tome što i nadalje može ostati raditi, po stjecanju prvih uvjeta podnijeti zahtjev i 

otići u prijevremenu mirovinu i to najčešće oni koji zbog promjena u zdravstvenom stanju ili 
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promjena u tehnologijama nisu mogli nastaviti rad. A kad se uzme u obzir i to da su poslodavci 

nerijetko „tjerali“ radnike na prijevremeno umirovljenje radi zapošljavanja mlađih radnika, nije 

jasno kako će povećanje penalizacije odgovoriti na takve situacije, odnosno kako će to 

„odgovoriti“ poslodavca da se rješava radnika na takav način. Poslodavcu (svejedno privatnom 

ili državi) kojem nije smetala dosadašnja penalizacija do najviše 1/5 mirovine zbog „slanja“ 

radnika u prijevremenu mirovinu, savjest sigurno neće proraditi ako se to trajno umanjenje 

poveća do ¼ mirovine. Smisao poticanja duljeg ostanka u svijetu rada neće se postići strahom 

od velikog umanjenja mirovine, zbog ranijeg umirovljenja niti apeliranjem na savjest 

poslodavaca, već dodatnim povećanjem mirovine za dulji ostanak u svijetu rada. Ovakvom 

mjerom sustav kažnjava radnika zbog okolnosti na koje on u pravilu nije mogao utjecati, a pri 

tome nije uklonjen niti jedan uzrok koji do takvog stanja dovodi. U Hrvatskoj se ne otvaraju 

nova radna mjesta i svjedočimo tek sporadičnoj pojavi ovog fenomena, naročito nema radnih 

mjesta prilagođenih starijim radnicima, niti odgovarajućih poticajnih mjera za poslodavce koji 

bi odlučili zaposliti starije radnike. Obrazovanje i osposobljavanje starijih radnika u novim 

znanjima također je zakazalo. Sve navedeno jasno pokazuje kako bi svako novo povećanje 

penalizacije radnika bilo duboko nepravedno, s obzirom da društvo nije stvorilo poticajni okvir 

za njihov dulji ostanak u svijetu rada i da poticaje za taj dulji ostanak treba tražiti u drugim 

oblicima i vrstama mjera i politika, pri čemu će poticaji biti neki oblici nagrada, a ne kazni.  

Ponovno želimo podsjetiti i na razgovore vođene prije nekoliko godina, a vezano uz mogućnost 

da starijim radnicima na nekim poslovima poslodavac u dogovoru s njima ugovori nepuno 

(skraćeno) radno vrijeme, a da razliku ili veliki dio razlike plaće (uključujući doprinose i poreze) 

do punog radnog vremena i pune plaće za njih država uplaćuje poslodavcima u obliku potpora 

za duži ostanak u svijetu rada. To bi sigurno bila poticajnija mjera za duži ostanak u svijetu rada 

(i demotiviranje za prijevremeni odlazak u mirovinu) od povećane penalizacije za ranije 

umirovljenje. 
 

Umjesto predloženih mjera puno je važnije i zasigurno kratkoročno (ali i dugoročno) daleko 

učinkovitije usmjeriti napore u potpunu aktivaciju sustava rada, povećanje zapošljivosti i 

stvaranje preduvjeta za sigurne i dobro plaćene poslove te postupno smanjenje pojavnosti sive 

ekonomije. Mirovinski sustav ne smije se promatrati odvojeno od sustava rada o kojemu izravno 

ovisi njegova održivost i to ne samo u ovom trenutku. U uvjetima kad svjedočimo visokim 

stopama nezaposlenosti mladih osoba i osoba srednje i starije životne dobi koje nemaju 

odgovarajućih znanja i vještina te vrlo visokom udjelu sive ekonomije, onda je potpuno jasno da 

se ključ financijske održivosti mirovinskog sustava kratkoročno i dugoročno nalazi upravo u 

sustavu rada. Održivost mirovinskog sustava moguće je ostvariti isključivo povećanjem 

zaposlenosti i povećanjem plaća, uključujući i minimalnu plaću. Nužan je i temeljit zahvat u 

sivu ekonomiju u kojoj se u Hrvatskoj godišnje prema nekim procjenama „provuče“ između 25 i 

30 posto BDP-a. Osim toga, neprimjereno je kao razlog za duži ostanak u svijetu rada, na način 

na koji to predlažu EK, Svjetska banka i Vlada RH, uzimati i gotovo 17 milijardi kuna kojima se 

mirovinski sustav godišnje „krpa“ iz državnog proračuna, a bez dodatnih objašnjenja. Naime, 

ako se taj iznos malo raščlani, onda se vidi da je u tom iznosu 5,4 milijarde kuna koje državni 

proračun uplaćuje (i dužan je uplaćivati) za mirovine koje nisu stečene na osnovi radnog staža, 

odnosno mirovine ostvarene pod povoljnijim uvjetima i posebnim propisima (podatak za 2016. 

godinu). Osim toga, u istoj je godini, prema podatcima HZMO-a, iz državnog proračuna 

uplaćeno i 6,6 milijardi kuna za pokrivanje nedostatka prihoda radi uvođenja obveznog 

mirovinskog osiguranja na temelju individualizirane kapitalizirane štednje (tranzicijski trošak 2. 

mirovinskog stupa). I tako svake godine. 
 

Ne treba zaboraviti ni kako je na sastanku predsjednika Vlade RH s Lucom Visentinijem, 

glavnim tajnikom Europske konfederacije sindikata i predstavnicima NHS-a i SSSH, Luca 
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Visentini skrenuo pozornost kako se u EU već pokazalo da rješenje za probleme mirovinskih 

sustava nije u produljenju radnog vijeka i povećanoj penalizaciji prijevremenog umirovljenja, 

nego u povećanoj zaposlenosti i to na sigurna radna mjesta i stalne poslove te povećanju svih 

plaća, uključujući i minimalnu, a da vlade kod reformi mirovinskog sustava ne smiju uzimati u 

obzir samo proračunske, već i socijalne elemente kako bi mirovinski sustav bio istovremeno i 

održiv i primjeren, odgovarajući. 

 

2. Mjera: Unaprjeđivanje sustava staža osiguranja s povećanim trajanjem 
 

U odnosu na ovu mjeru ponovno ističemo kako tehnološki napredak ne znači nužno poboljšanje 

uvjeta rada, a time i smanjivanje lošeg utjecaja rada na zdravlje radnika. Upitno je mogu li se svi 

poslovi obavljati bez ozbiljnih posljedica po zdravlje radnika do dobi utvrđene za korištenje 

prava na odlazak u mirovinu, osobito uzimajući u obzir stalno produljenje dobne granice, a 

posljedično se može pojaviti veći broj bolovanja radnika, što može izazvati povećani trošak 

zdravstvenog sustava i poslodavca. Smisao unaprjeđenja sustava staža osiguranja s povećanim 

trajanjem ne smije biti stvaranje bolesnih radnika koji će opterećivati drugi socijalni sustav. Isto 

tako, smanjivanje broja postojećih radnih mjesta na kojima se trenutno obračunava radni staž u 

povećanom trajanju, ne znači kako neće doći do potrebe za uvrštavanjem novih radnih mjesta na 

listu zanimanja s beneficiranim stažem, jer upotreba suvremene tehnologije i novi načini i oblici 

rada sasvim sigurno izazivaju nove rizike za zdravlje i sigurnost na radu. 

 

3. Mjera: Unaprjeđivanje kapitaliziranog mirovinskog sustava 
 

Mjera unaprjeđivanja kapitaliziranog mirovinskog sustava, kako je predstavljena, svakako je 

pozitivna, no za njezinu punu realizaciju valja uzeti u obzir kako veliki broj radnika nema 

mogućnost izdvajanja sredstava za 3. mirovinski stup jer, i bez tog izdvajanja, iz plaća jedva 

podmiruju tekuće troškove. Zbog toga se i ovdje jasno vidi kako sustav kapitalizirane 

mirovinske štednje, kao i onaj generacijske solidarnosti, mogu profitirati ako se država 

prvenstveno usmjeri prema povećanju zaposlenosti, rastu plaća, jačanju sigurnih i dobro 

plaćenih poslova te smanjenju sive ekonomije i poticajima poslodavcima za uplate radnicima u 

3. mirovinski stup. Takvi preduvjeti stvoriti će temelj za stabiliziranje sustava generacijske 

solidarnosti i jačanje kapitalizirane mirovinske štednje, a time  omogućiti i oporavak 

mirovinskog sustava u cjelini. 

Uz sve navedeno želimo ponovno podsjetiti i na primjer Poljske koja je 2012. godine donijela 

zakon po kojem je dob za odlazak u mirovinu trebala postupno rasti do 67 godina starosti. No, 

od listopada prošle godine stupile su na snagu promjene zakona donesene godinu ranije, prema 

kojima se dob za umirovljenje muškaraca vraća na 65 godina, a žena na 60 godina starosti. 

Obrazloženje vlade bilo je kako „time rješavaju probleme običnih Poljaka, a ne elite.“ 
 

Može li i Hrvatska konačno reformama početi rješavati probleme svojih „običnih“ građana? 

 

S poštovanjem 

 

Predsjednik 

Krešimir Sever, v.r. 

 
 


