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N   A   P   U   T   A   K 

ZA ZASTUPNIKE 8. SAZIVA HRVATSKOGA SABORA  
KOJIMA PRESTAJE ZASTUPNIČKI MANDAT 

 
 
 Prestanak zastupničkog mandata zastupnika te prestanak prava i dužnosti koja proizlaze 
na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti uređena su Zakonom o pravima i dužnostima 
zastupnika u Hrvatskom saboru („Narodne novine“, br. 55/00., 107/01., 86/09., 91/10., 49/11., 
12/12. i 102/14. – Odluka USRH - u daljnjem tekstu: Zakon) i Poslovnikom Hrvatskoga sabora 
(„Narodne novine“, br. 81/13. – u daljnjem tekstu: Poslovnik).  
 
I. PRAVA ZASTUPNIKA HRVATSKOGA SABORA PROPISANA POSLOVNIKOM  
   HRVATSKOGA SABORA 
 

Nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora (članak 11. Poslovnika). 
 Zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva Sabora te 
do dana konstituiranja novog saziva Sabora zastupnik ima pravo na stalna novčana primanja i 
druga prava sukladno zakonu (članak 10. stavak 1. i članak 21. Poslovnika).  

Nadalje, prestankom zastupničkog mandata zastupniku prestaje članstvo u tijelima i 
organizacijama izvan Sabora na koje ga je imenovao Sabor iz reda zastupnika, ako je 
imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika (članak 10. stavak 5.). 

 
II. PRAVA NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI  
 
 1. Pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti (6+6 
mjeseci) – zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do početka ostvarivanja 
plaće po drugoj osnovi ili do ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu sukladno Zakonu o 
mirovinskom osiguranju ima: 

- za vrijeme od šest mjeseci od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, 
pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na istoj dužnosti,  
- za vrijeme od sljedećih šest mjeseci pravo na 50% te naknade (članak 5. stavak 
1. ). 

 
 Zastupnik kojem nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do ostvarivanja 
prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nedostaje manje od godinu 
dana, ima pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na istoj zastupničkoj 
dužnosti do ostvarivanja prava na mirovinu, ali ne dulje od godinu dana (članak 5. stavak 2.). 
 

Zahtjev za ostvarivanje naknade plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti 
potrebno je dostaviti Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove koji odlučuje o 
navedenom pravu te donosi pojedinačna rješenja (članak 105. podstavak 6. Poslovnika). 
 
 Zastupnik koji ima sporazum o povratku na posao s prijašnjim poslodavcem dužan je o 
tome izvijestiti Odbor.  
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2. Pravo na mirovinu  

a) Zastupnik nakon prestanka zastupničkog mandata ostvaruje pravo na mirovinu 
prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Na tako ostvarene mirovine ne primjenjuje se odredba 

članka 1.a Zakona o najvišoj mirovini (članak 3. točka 4. i članak 8.). 

b) Sukladno Odluci i Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske (br. U-I-4113/2008. i dr. 
od 12. kolovoza 2014., „Narodne novine“, br. 102/14., zastupnik koji je obnašao zastupničku 
dužnost i u prijašnjim sazivima Hrvatskoga sabora, to jest prije 22. prosinca 2011., a do tog 
dana nije ostvario pravo na zastupničku mirovinu, ima pravo na zastupničku mirovinu prema 
propisima koji su važili u vrijeme kad je obnašao zastupničku dužnost, bez obzira na vrijeme 
podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu. 
 Zastupnik koji ispunjava uvjete za zastupničku mirovinu sukladno Odluci Ustavnog suda 
Republike Hrvatske, pravo na zastupničku mirovinu ostvaruje podnošenjem zahtjeva Hrvatskom 
zavodu za mirovinsko osiguranje. 

 
Institut zastupničke mirovine ukinut je Zakonom o izmjenama Zakona o pravima i 

dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru („Narodne novine“, br. 12/12.), a navedeni Zakon stupio 
je na snagu 03. veljače 2012. i primjenjuje se na sve zastupnike koji su zastupničku dužnost 
prvi puta obnašali u 7. sazivu, kao i na zastupnike budućih saziva.  

 
 

 
                                    PREDSJEDNIK ODBORA 
           Franjo Lucić, v.r. 


