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Na temelju odredbe članka 29. točka 2. Statuta Sindikata umirovljenika Hrvatske 

(244/2015.), te članka 12 Izmjena i dopuna Statuta SUH-a (358/2017.) te odluke 
Predsjedništva SUH-a donesene na elektronskoj sjednici 26. siječnja 2018. donesena je: 
           

ODLUKA 
O VISINI I RASPODJELI ČLANARINE SUH-a I  

VOĐENJU POPISA ČLANOVA 
za 2018. godinu 

 
Iznos članarine 
 

Članak 1. 
 

Osnovna članarina Sindikata umirovljenika Hrvatske za 2018. godinu iznosi 40,00 kuna 
godišnje, ako član plaća jednokratno, odnosno 3,33 kune mjesečno, ako član plaća obustavom 
na mirovini. 

Kako je Predsjedništvo SUH-a na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine većinom 
glasova donijelo konačni prijedlog da se osnovna članarina za 2018. godinu poveća s 40  na 
50 kuna, a da davanja za središnji ured i županiju ostanu ista, Upravni odbor SUH-a preporuča 
da se u ovoj prijelaznoj godini osnovna članarina zadrži na 40 kuna uz uputu podružnicama 
da na svojim odgovarajućim radnim tijelima, gdje je to moguće, povećaju svoju osnovnu 
članarinu na 50 kuna. 

U iznimnim slučajevima predsjedništvo podružnice može u cijelosti ili djelomično 
osloboditi plaćanja članarine člana SUH-a koji je slabijeg socijalnog stanja, ali podružnica mora 
namiriti pripadajući dio članarine županijskom povjereništvu i Središnjem uredu.  

Kolektivni član može plaćati članarinu sukladno Odluci Predsjedništva SUH-a kao i sve 
druge podružnice. U slučaju da se opredijeli za opciju plaćanja umanjene članarine za 
kolektivnog člana, plaća 2,00 kune županijskom povjereništvu te 8,00 kuna Središnjem uredu 
po članu godišnje. U tom slučaju kolektivni član snosi sve troškove sudjelovanja svojih 
predstavnika u tijelima odlučivanja i u drugim aktivnostima županijskog povjereništva odnosno 
SUH-a. 
 

Način i rokovi naplate članarine 
 

Članak 2. 
 

Članarina se u pravilu naplaćuje mjesečno putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje na osnovi Suglasnosti na obustavu od mirovinskih primanja, suglasno Ugovoru o 
međusobnim odnosima HZMO i SUH-a u vezi s obustavom članarine SUH-a iz mirovine. 
 

Ustrojavanje podataka o članstvu 
Članak 3. 

 

Obavezno je vođenje popisa članova podružnica SUH-a. 
Temeljem članka 12. Zakona o udrugama (NN 74/14 ) od 14. 10. 2014. godine i članka 

29. točka 3. Statuta SUH-a, predsjednici podružnica SUH-a obavezni su uz doznaku o uplati 
članarine za tekuću godinu, središnjici SUH-a dostaviti popis članova podružnice SUH-a na 
koje se doznačena uplata članarina odnosi – sa podacima prema priloženoj tablici. 

U slučaju ako OIB za svakog člana trenutno nije dostupan, popuniti i dostaviti bez OIB-
a, uz obvezu da se tijekom 2018. godine prikupe traženi podaci o članovima i uvrste u tablicu 
sukladno zakonskoj obvezi.  
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Raspodjela članarine 
Naplata u podružnici 

 

Članak 4. 
 

Iznos osnovne članarine iz članka 1. st. 1. raspodjeljuje se, odnosno uplaćuje na 
slijedeći način: 
- 13,00 kuna podružnica uplaćuje na račun Središnjice SUH-a za financiranje poslovanja i 
ostvarivanja Programa rada Središnjice SUH-a, te za podmirivanje obveza SUH-a prema 
SSSH, te međunarodnim organizacijama čiji je SUH član i dr. 
- 5,00 kuna podružnica uplaćuje na račun svog županijskog povjereništva za financiranje 
redovnog poslovanja i ostvarivanje programa rada županijskog povjereništva, te za djelomičnu 
naknadu troškova volonterskog rada predsjednika županijskog povjereništva 
- ostatak sredstava ostaje podružnici za financiranje redovnog poslovanja i za ostvarivanje 
programa rada podružnice. 
 

Ukoliko je podružnica donijela odluku o plaćanju članarine više od osnovne članarine, 
raspodjela članarine vrši se na temelju osnovne članarine. 

 
Naplata putem HZMO 

 

Članak 5. 
 

Članarina se naplaćuje putem HZMO-a, HZMO uplaćuje mjesečno Središnjici SUH-a, 
koja utvrđeni dio članarine iz članka 3. tromjesečno uplaćuje podružnici i županijskom 
povjereništvu. 
 

Evidentiranje i obračun članarine 

Članak 6. 
 

Evidencija o uplati članarine članova SUH-a vodi podružnica. 
Izvješće o obračunatoj i naplaćenoj članarini članova SUH-a podružnica je dužna 

dostavljati Središnjici i županijskom povjereništvu SUH-a tromjesečno za one članove koji nisu 
potpisnici Suglasnosti na obustavu od mirovinskih primanja. 

Godišnji obračun i izvješće o obračunatoj i naplaćenoj članarini podružnica SUH-a 
sastavlja i dostavlja Središnjici SUH-a i županijskom povjereništvu SUH-a najkasnije do 28. 
veljače slijedeće godine. 
 

Članak 7. 
 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine. 
 

Članak 8. 
 

Ovom odlukom prestaje važiti Odluka o visini i raspodjeli članarine za 2017. godinu. 
 

SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE 
 
Broj 21/2018.                                                                           Predsjednica SUH-a 
Zagreb, 26. siječnja 2018.                                                      Jasna A. Petrović 

                                                                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Usvojena je na sjednici Predsjedništva održanoj 26. siječnja 2018.g. 


