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  OPERATIVNI PLAN PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

AKTIVNOSTI ROKOVI STRATEGIJE 
DJELOVANJA 

UVJETI I KRITERIJI 
ZA PROVEDBU 

SREDSTVA NOSITELJ CILJEVI 

1.  BORBA PROTIV SIROMAŠTVA  STARIJIH OD 65 GODINA 

1.1 Uvesti djelotvorne 
mehanizme i mjere borbe 
protiv siromaštva starijih 
osoba 

Kontinuirano Suradnja s 
institucijama na 
lokalnoj i 
nacionalnoj razini 

Zakonske izmjene 
Mjere za 
zaustavljanje 
siromaštva 
Izrada strategije 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Zaustaviti stalno 
opadanje realne 
vrijednosti 
mirovina i naglo 
siromašenje starijih 
osoba 

1.2. Uvesti tzv. 
 ”nacionalnu mirovinu”   

Kontinuirano, 
2019.  

Suradnja s 
Ministarstvom rada 
i mirovinskog 
sustava  i 
Ministarstvom za 
demografiju, 
obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 

Rad u Radnoj 
skupini za 
utvrđivanje 
kriterija za obuhvat 
potencijalnih 
korisnika 
nacionalne 
mirovine 
Izrada zakona 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Uvesti državnu 
naknadu za starije 
osobe koje nisu 
ostvarile pravo na 
mirovinu  

1.3 Realizacija zahtjeva 
Prosvjeda ”Zaustavimo 
siromaštvo i poniženje u 
starosti“, održan 
10.10.2017. u šest gradova, 
uz sudjelovanje oko 7.000 
osoba 

Tijekom 2019. 
godine 

Suradnja s 
institucijama na 
nacionalnoj razini, 
osobito s 
Ministarstvom rada 
i mirovinskog 
sustava – 
Nacionalno vijeće 
za umirovljenike i 
starije osobe 

Zakonske izmjene 
 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Uvesti  minimalnu 
mirovinu u visini 
45% od bruto 
minimalne plaće te 
tzv. nacionalnu 
mirovinu na teret 
proračuna za 
starije od 65 god. 
bez mirovine, 
tražiti poboljšanje 
modela 
usklađivanja 
mirovina i 
uključivanje starijih 
u savjetodavna 
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tijela na svim 
razinama 

1.4  Uvesti  novi model 
obiteljske mirovine 

Kontinuirano Suradnja s 
Ministarstvom rada 
i mirovinskog 
sustava i 
Nacionalnim 
vijećem za 
umirovljenike i 
starije osobe 

Zakonske izmjene Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Omogućiti da se 
preživjelom 
partneru  na 
njegovu/njezinu 
mirovinu dodaje 
20-50 posto 
mirovine 
preminulog 
partnera, ovisno o 
prihodovnim 
kriterijima 

2. UKLANJANJE SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE PREMA STARIJIM OSOBAMA I UMIROVLJENICIMA 

2.1 Nastaviti voditi javnu 
kampanju protiv 
ekonomskog i povezanih 
oblika nasilja nad starijim 
osobama, osobito glede 
ugovora o dosmrtnom i 
doživotnom uzdržavanju 

Kontinuirano Suradnja s 
lokalnom i 
regionalnom 
samoupravom, 
Pučkom 
pravobraniteljicom, 
Crvenim križem, 
centrima socijalne 
skrbi i Pravnim 
savjetovalištem 
SUH-a 

Nastavak provedbe 
javne kampanje 
protiv zlouporabe 
starijih osoba 
Godišnje 
izvještavanje Pučke 
pravobraniteljice 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Osvijestiti problem 
financijskog  i 
materijalnog 
zlostavljanja 
starijih osoba te 
informirati javnost 
o problemu 
ekonomskog 
zlostavljanja 
starijih osoba, te 
drugim oblicima 
zlostavljanja 
diskriminacije 

2.2 Pružati primarnu pravnu 
pomoć te savjetovanje  o 
socijalnim i drugim pravima i 
mogućnostima starijih osoba 

Kontinuirano Suradnja s 
Hrvatskim pravnim 
centrom i  Pravnim 
savjetovalištem 
SUH-a te s 
Nacionalnom 
zakladom 

Svakodnevni rad 
Pravnog 
savjetovališta , 
vođenje propisane 
evidencije, 
sudjelovanje na 
tematskim; 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Razviti rad i kroz 
gostovanja pravnog 
savjetovališta te 
održavanjem 
tribina i radionica 
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skupovima, 
provođenje 
radionica i 
predavanja; 
zapošljavanje 
mladog pravnog 
suradnika 

2.3 Informiranje i 
osvješćivanje starijih osoba 
o njihovim zdravstvenim i 
mirovinskim pravima 

Kontinuirano Suradnja s HZMO i 
HZZO 

Objava svaki 
mjesec 
informativnih 
priloga u Glasu 
umirovljenika 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Osnažiti starije 
osobe u realizaciji 
njihovih 
zdravstvenih i 
mirovinskih prava 

2.4 Organizirati pružanje 
psihološke pomoći radi 
osnaživanja i donošenja 
pravilnih odluka  

Kontinuirano Suradnja s 
županijskim 
povjereništvima te 
centrima za 
socijalnu skrb 

Rad Psihološkog 
savjetovališta u 
SUH-u 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Ojačati sposobnost 
za socijalnu 
uključenost starijih 
Cilj je spriječiti 
posljedice 
zlostavljanja 
umirovljenika i 
starijih osoba 
Održavanje 
psiholoških 
radionica 

2.5 Ustanoviti  Ured 
pravobranitelja za 
umirovljenike i starije osobe 

Kontinuirano Suradnja s  Uredom 
pučke 
pravobraniteljice, 
Ministarstvom 
pravosuđa 

Lobiranje, 
zakonske izmjene 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Omogućiti starijim 
osobama da imaju 
pravobranitelja koji 
će zastupati 
njihove interese te 
time osigurati 
mogućnost za 
ostvarivanje 
njihovih prava 

3. UREĐENJE ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 

3.1 Zahtijevati izmjene I - XII 2019. Suradnja s Zakonske izmjene Prema SUH Cilj je ukinuti 
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Zakona o obveznim 
odnosima u dijelu koji se 
odnosi na ugovore o 
doživotnom i dosmrtnom 
uzdržavanju 

Ministarstvom 
pravosuđa, 
Ministarstvo za 
demografiju, 
obitelj, mlade I 
socijalnu politiku i 
Uredom pučke 
pravobraniteljice 

financijskom 
planu za 2019. 

institut dosmrtnog 
uzdržavanja i bitno 
detaljnije normirati 
institut doživotnog 
uzdržavanja 

3.2 Zahtijevati izmjenu  
Ovršnog zakona  zbog 
pojeftinjenja  i 
pojednostavljenja ovršnog 
postupka 

Tijekom  2019. Suradnja s 
Ministarstvom 
pravosuđa i 
Ministarstvom 
financija te 
udrugom Blokirani 

Zakonske izmjene Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Cilj je onemogućiti 
ovršivanje iznad 
utvrđenog 
minimuma za 
preživljavanje (npr. 
iznad minimalne 
plaće) i 
onemogućiti  ovrhu 
nad jedinom 
nekretninom) 

4. SUODLUČIVANJE 

4.1 Zadržati i razviti institut 
Nacionalnog vijeća za 
umirovljenike i starije osobe 

Kontinuirano U radu Nacionalnog 
vijeća sudjeluju tri 
predstavnika SUH-a 
koji imaju i svoje 
zamjenike 

Prema potrebi, 
odnosno pozivu  

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Kroz Nacionalno 
vijeće aktivno 
sudjelovati u 
procesu 
odlučivanja o 
pitanjima vezanim 
za umirovljenike i 
starije osobe 
 

4.2 Inicirati osnivanje 
savjeta/vijeća/povjerenstava  
za umirovljenike  i starije 
osobe na razini svih 
županija, općina i lokalnih 
samouprava 

Tijekom 2019. U suradnji s 
regionalnim i 
lokalnim jedinicama 
samouprave, u 
suradnji s Pučkom 
pravobraniteljicom 

Prema programu 
regionalne i 
lokalne 
samouprave 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Cilj je kroz 
Savjete/Vijeća 
utjecati na 
donošenje odluka 
koje se tiču 
poboljšanja 
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kvalitete života 
starijih osoba 

4.3 Uvesti predstavnike 
umirovljenika u Upravno 
vijeće HZZO-a  

Tijekom 2019. U suradnji s 
Ministarstvom 
zdravstva 

Zakonske izmjene Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Utjecati na odluke 
koje se tiču 
umirovljenika i 
starijih osoba glede 
zdravstvenih prava 
i sustava 
zdravstvenog 
osiguranja 

5. ZDRAVSTVENA REFORMA 

5.1 Ukinuti dodatni 
zdravstveni doprinos od 1 i 3 
posto za umirovljenike 

Tijekom 2019. U suradnji s 
Ministarstvom 
zdravstva, HZZO-
om i Ministarstvom 
financija, kroz 
Nacionalno vijeće 
za umirovljenike i 
starije osobe 

Zakonske izmjene Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Cilj je ukinuti 
nepravedni  
dodatni 
zdravstveni 
doprinos na 
mirovine 

5.2 Povećati cenzus za 
dopunskog zdravstveno 
osiguranje 

Tijekom 2019. U suradnji s 
Ministarstvom 
zdravstva, 
Ministarstvom rada 
i mirovinskog 
sustava i 
Ministarstvom 
financija 

Lobiranje i 
zakonske izmjene 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Povećani cenzus za 
dopunsko 
zdravstveno 
osiguranje na 
hrvatsku liniju 
siromaštva, jer nije 
mijenjan od 2004. 
godine 

5.3 Boriti se protiv 
privatizacije zdravstvenog 
sustava i zdravstvenog 
osiguranja te podjele 
zdravstvenih usluga na one 
za bogate i one za siromašne 

Tijekom 2019. Suradnja s 
Ministarstvom 
zdravstva i HZZO-
om 

Zakonske izmjene, 
ispitivanje javnog 
mnijenja, javna 
kampanja, 
sudjelovanje u 
radnim skupinama 
za zdravstvene 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Cilj je poboljšati 
kvalitetu 
zdravstvenih 
usluga 
za sve starije osobe 
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reforme 

5.4 Tražiti osnivanje 
hospicija i ustanova za 
palijativnu skrb 

Kontinuirano Suradnja s raznim 
institucijama na 
nacionalnoj i 
lokalnoj razini 

Zakonske izmjene Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Cilj je iniciranje  
primjerenije i 
kvalitetnije skrbi o 
umirućima 

5.5 Tražiti pri domovima 
umirovljenika odjele za 
dnevni boravak starijih 
osoba oboljelih od bolesti 
starenja koji ne mogu biti u 
vlastitom domu („vrtići za 
bake i djedove“) 

Kontinuirano Suradnja s 
institucijama na 
lokalnoj razini 

Analiza situacije na 
terenu te utvrditi 
gdje postoje uvjeti 
za dnevni boravak  

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Cilj je poboljšati 
kvalitetu života 
starijih osoba i 
njihovih obitelji 

5.5 Suradnja s domovima 
umirovljenika u 
organiziranju toplih obroka i 
slobodnog vremena u 
njihovim prostorima za 
vaninstitucionalne korisnike 
(tjelesno vježbanje, pjevački 
zborovi, društvene igre, 
plesovi i domjenci) 

Kontinuirano Suradnja s 
institucijama na 
lokalnoj razini 

Inicijalni projekti Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Cilj je poboljšanje 
kvalitete života 
starijih osoba i 
njihovih obitelji, 
smanjivanje 
osjećaja 
osamljenosti  

6. MIROVINSKA REFORMA  

       

6.1 Očuvati prvi mirovinski 
javni stup, temeljen na 
međugeneracijskoj 
solidarnosti, s elementima 
solidarnosti   i 
redistributivnosti 

Kontinuirano, 
osobito praćenje 
realizacije 
uvođenja prava 
izbora od 
1.1.2019. 

Suradnja 
Ministarstvom rada 
i mirovinskog 
sustava, SUH-MUH 
te s financijskim 
stručnjacima iz tog 
područja; 
Sudjelovanje u 
radnim skupinama 
za mirovinsku 
reformu 

Kampanja za 
transformaciju 
obveznog u 
dobrovoljni drugi 
mirovinski stup 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Cilj je prvi javni 
mirovinski stup 
učiniti održivim i 
sigurnim, a drugi 
mirovinski stup 
pretvoriti u cijelosti 
u dobrovoljni 
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6.2 Zamrznuti/ukinuti 
postojeći model drugog 
mirovinskog stupa 

Tijekom 2019. Suradnja s 
Ministarstvom rada 
i mirovinskog 
sustava te 
znanstvenom 
sredinom 

Lobiranje i 
zakonske izmjene 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Zamrznuti/ukinuti 
postojeći model 
drugog 
mirovinskog stupa 
jer je štetan za 
javne financije, 
postojeće i buduće 
mirovine 

6.3 Uvesti ravnomjerno 
plaćanje mirovinskih 
doprinosa od strane 
poslodavaca I zaposlenih 

Tijekom 2019. Suradnja s 
nadležnim 
ministarstvima te 
Nacionalnim 
vijećem  za 
umirovljenike i 
starije osobe 

Priprema dopisa 
lokalnoj 
samoupravi  
Inicijativa Vladi za 
ratifikaciju 
konvencije 128 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Provedba ovih 
mjera značila bi 
uvažavanje 
Konvencije 
Međunarodne 
organizacije rada 
br. 102 i ratifikacije 
konvencije 128 

7. RAZVOJ KAPACITETA SUH-a I NJEGOVIH USTROJSTVENIH JEDINICA U  RH 

7.1 Povećati broj članova u 
svakoj podružnici i ogranku 
te dalje provoditi 
informatizaciju unosa popisa 
članstva SUH-a  

Kontinuirano Podružnice i 
županijska 
povjereništva, tijela 
odlučivanja SUH-a 

Obnavljanje popisa 
članova svih 
ogranaka i 
podružnica te unos 
u informacijski 
sustav 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Cilj je povećanjem 
broja članova, 
postići jaču 
pregovaračku moć 
na svim razinama 
organiziranja i u 
svim područjima 
djelovanja SUH-a te 
poboljšati sustav 
vođenja evidencije 
članstva 

7.2 Obnova podružnica Tijekom 2019. U suradnji sa 
Središnjicom i 
županijskim 
povjereništvima  

Obnoviti kontake Prema 
financijskom 
planu  za 2019. 

SUH Obnovom 
neaktivnih 
podružnica 
okupljati postojeće 
članstvo i vraćati 
povjerenje u 
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lokalnoj sredini 

7.3 Pokrivenost 
nepokrivenih dijelova 
Hrvatske podružnicama 

Kontinuirano Tijela upravljanja i 
ustrojstveni oblici, 
suradnja s 
organizacijama 
civilnog društva, te 
sindikatima 

Nova strategija Prema 
financijskom 
planu  za 2019. 

SUH Cilj je osnovati 
podružnice u tzv. 
nepokrivenim 
županijama 

7.4 Uvesti plaćanje članarine 
preko mirovine 

Kontinuirano Suradnja s HZMO-
om temeljem 
postojećeg ugovora 

Pismo preporuke 
podružnicama i 
županijskim 
povjereništvima 

Prema 
financijskom 
planu  za 2019. 

SUH Širiti krug onih koji 
članarinu plaćaju 
ustegom iz 
mirovine 

7.5 Unaprjeđivanje 
informativnog područja 
SUH-a 

Tijekom 2019., 
kontinuirano 

Kroz institucionalnu 
podršku Nacionalne 
zaklade za razvoj 
civilnog društva  

Financiranjem 
plaće novinara za 
pisanje u glasilu 
Glas umirovljenika 
i vođenje javnih 
kampanja 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. i 
financijskoj 
podršci 
Nacionalne 
zaklade za razvoj 
civilnog društva 

SUH Cilj je unaprijediti 
sustav informiranja 
umirovljenika i 
starijih osoba o 
njihovim pravima 
te povećati 
prisutnost SUH-a u 
medijima kao i 
unaprijediti 
kvalitetu i nakladu 
glasila “Glas 
umirovljenika” i 
povećati tiražu i 
dostupnost 

8. POVLASTICE  I SOCIJALNA UKLJUČENOST 

8.1 Unaprijediti sustav 
povlastica za članove za 
kupovinu roba i usluga 

Kontinuirano Suradnja s 
podružnicama i 
županijskim 
povjereništvima te 
drugim 
umirovljeničkim 
udrugama 

Proširiti mrežu 
poslovne suradnje 
s novim 
potencijalnim 
ugovornim 
subjektima 

Prema 
financijskom 
planu  za 2019. 

SUH Osigurati što veći 
broj povlastica za 
socijalno 
deprivirane starije 
osobe i članove 
SUH-a 

8.2 Informirati članstvo o Tijekom 2019. Suradnja s Dopis - upitnik Prema SUH Bolja informiranost 
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ugovorenim povlasticama, 
njihovim prijedlozima te 
ocjenom kvalitete pruženih 
usluga 

podružnicama i 
županijskim 
povjereništvima i 
poslovnim 
partnerima 

podružnicama i 
županijskim 
povjereništvima; 
objava suradnje 
putem glasila SUH-
a i web stranice 

financijskom 
planu  za 2019. 

članstva o 
povlasticama te 
promidžba 
poslovnih partnera 
putem dostupnih 
medija (glasilo 
SUH-a, web 
stranica ) 

8.3 Povećanje javnog 
utjecaja i vidljivosti 
aktivnosti SUH-a na svim 
razinama 

Kontinuirano U suradnji s 
medijima na 
lokalnoj i 
regionalnoj razini 

Tribine, okrugli 
stolovi, 
predavanja, TV 
nastupi  itd. 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Cilj – ostvariti 
pozitivniju 
percepciju starijih 
osoba i njihovih 
potreba u društvu 

8.4 Organizirati regionalne 
sportsko-rekreacijske 
susrete 

Tijekom 2019. Četiri županijska 
povjereništva i Grad 
Zagreb 

 Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Ovakvi susreti 
doprinose kvaliteti 
življenja starijih 
osoba te rušenju 
predrasuda o 
pasivnosti, 
osamljenosti i 
isključivosti u 
starijoj životnoj 
dobi 

9. MEĐUNARODNA  SURADNJA 

9.1 Sudjelovanje u radu 
Izvršnog odbora FERPE 

Tijekom 2019. 2 x Izvršni odbor 
FERPE 
 

Prema pozivu 
FERPE 

Refundira FERPA SUH Aktivno sudjelovati 
u radu i izboriti se 
za naše stavove 

9.2. Implementacija 
Socijalnog stupa u RH – 
lobiranje za europsku 
minimalnu mirovinu 

Tijekom 2019. SUH, FERPA Inicijative na 
nacionalnoj razini 

Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

SUH Razraditi 
implementaciju 
Europskog 
socijalnog stupa, 
osobito za 
jedinstvene 
kriterije europske 
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minimalne 
mirovine 

9.3 Sudjelovati u radu 
Regionalne konferencije 
sindikata umirovljenika 
Hrvatske, BIH, Srbije, 
Slovenije, Crne Gore, 
Makedonije i Kosova te 
talijanskog SPI CGIL-a  

Listopad 2019 Predstavnici 
organizacija 
sudionika 

Usuglasiti temu Prema 
financijskom 
planu za 2019. i 
uz sponzorstvo 
SPI CGIL 

SUH Ukazati na 
probleme 
umirovljenika u 
zemljama 
sudionicima  

9.3 Organizirati sastanak – 
konferenciju bratimljenih 
podružnica SUH-a iz Istarske 
županije i SPI CGIL regija 
Veneto i regija Furlanja i 
Julijska Krajina na aktualnu 
temu, do sada još 
neobrađenu 

Lipanj/listopad 
2018. 

Predstavnici 
pobratimljenih lega 
i podružnica i 
nacionalnog SPI i 
SUH 

Usuglasiti temu Prema 
financijskom 
planu za 2019. 

Županijsko 
povjereništvo 
SUH-a Istarske 
županije i SPI CGIL 
regija Veneto i 
FVG 

Razmjena iskustava 
u radu i načinu 
borbe za prava 
umirovljenika na 
lokalnom i 
nacionalnom nivou 

9.4 Organizirati tematske 
susrete podružnica s 
njihovim bratskim 
podružnicama SPI-a iz regija 
Puglia i Marche s 
podružnicama SUH-a iz 
Splitsko-dalmatinske, 
Zadarske i Dubrovačko-
neretvanske županije  

Rujan 2019. Podružnice iz 
Splitsko-
dalmatinske, 
Zadarske i 
Dubrovačko-
neretvanske 
županije 

Prema dogovoru 
sa SPI, Italija 

Prema 
financijskom 
planu podružnica 
u 2019. 

Svaka podružnica 
za svoju aktivnost 

Razmjena iskustava 
u radu i načinu 
borbe za prava 
umirovljenika na 
lokalnom i 
nacionalnom nivou 

 

Usvojeno na 11. sjednici Predsjedništva SUH-a održanoj 4. siječnja 2019.                                     Jasna A. Petrović, 

predsjednica    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


