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Broj: 40/2019. 
07.03.2019. 
 

Izvještaj o radu SUH-a 
od 26.10.2017. do 28.02.2019. 

 
1. Uvod 
Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) osnovan je 18. kolovoza 1992. godine te je 

2018. godine napunio 26 godina kontinuiranog rada. Na početku je registriran kao 
nestranačka, nezavisna sindikalna organizacija umirovljenih radnika, po ugledu na 
takve organizacije diljem Europe, koje promiču djelovanje u suradnji s radničkim 
sindikatima, no 1998. godine je zbog izmjena zakona morao biti registriran kao 
nevladina udruga. 

Odmah po osnutku 1992. SUH je postao članom Konfederacije nezavisnih 
sindikata Hrvatske, da bi već u srpnju 1993. godine prešao u članstvo Saveza 
samostalnih sindikata Hrvatske, čiji je udruženi član i danas.  

SUH djeluje diljem Hrvatske, te okuplja oko 20.000 članova i aktivista u 73 aktivne 
podružnice. 

Nakon svečane 17. Sjednice SUH-a održane su po četiri sjednice Predsjedništva i 
Nadzornog odbora, na kojima su usvojene izmjene i dopune Statuta SUH-a, koji je sad 
prilagođen najnovijim zakonskim odredbama te omogućuje veću participaciju u javnim 
politikama i slobodu odlučivanja u podružnicama.  

Sva tijela odlučivanja su djelovala sukladno Statutu i najboljoj demokratskoj praksi. 
 

2. Apeli i inicijative 
ZAHTJEVI UMIROVLJENIČKIH UDRUGA: HITNE MJERE PROTIV SIROMAŠTVA 
STARIJIH OSOBA 

SUH je zajedno s Maticom umirovljenika Hrvatske 14. veljače 2018. vladajućima i 
medijima uputio šest umirovljeničkih zahtjeva, potaknut najavom mirovinske reforme. 
Zahtjevi koji su upućeni motivirani su općim siromaštvom u starijoj populaciji, gdje je 
52 posto mirovina ispod utvrđene linije siromaštva (2.321 kuna) i gdje omjer prosječne 
mirovine u prosječnoj plaći iznosi 38,9 posto. Stoga su SUH i MUH iznijeli sljedećih 
šest zahtjeva, od kojih je naposljetku djelomično prihvaćen samo jedan:  

a) promjena formule usklađivanja mirovine, kojom bi se mirovina računala prema 
100 posto povoljnijeg indeksa rasta prosječne plaće ili potrošačkih cijena  

b) uvođenje novog modela obiteljske mirovine, kojim bi se preživjelom bračnom 
partneru, uz njegovu/njenu mirovinu, dalo i 20 do 50 posto mirovine pokojnika, 
čime bi se smanjilo siromaštvo žena koje su pretežne korisnice tih mirovina (čak 
93,3 posto), koje u prosjeku iznose 1.988 kuna te bi se time kvalitetnije 
valoriziralo zajedničkih 60-ak godina staža 

c) uvođenje zajamčene minimalne mirovine, čiji bi izračun bio direktno vezan uz 
bruto minimalnu plaću. Tako bi se za 15 godina staža isplaćivalo 45% bruto 
minimalne plaće, a za svaku godinu staža više isti iznos, uz dodatak jedne AVM 
po godini staža  
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d) uvođenje državne naknade za starost (nacionalna mirovina), koja bi se također 
vezala uz bruto minimalnu plaću, ali u iznosu od 30 posto, čime bi se smanjila 
ovisnost o socijalnim uslugama starijih osoba koje nisu stekle minimalne uvjete 
za odlazak u mirovinu, a također je predviđeno da se ona uvede usporedno s 
zajamčenom minimalnom mirovinom 

e) uvođenje novog cenzusa za dopunsko zdravstveno osiguranje, kojim bi se 
zamijenio postojeći koji je na snazi od 2004. godine i apsolutno je neadekvatan 
s obzirom na liniju siromaštva, jer se njime omogućava pravo na besplatno 
dopunsko zdravstveno osiguranje članovima kućanstva s mirovinom nižom od 
1516,32 kune i samcima s mirovinom nižom od 1939,39 kuna 

f) uvođenje prava na rad uz mirovinu svim umirovljeničkim kategorijama pod istim 
uvjetima, zbog suzbijanja rada na crno i popunjavanja tržišta rada, ondje gdje 
je to moguće, što je djelomično prihvaćeno uvođenjem rada u pola radnog 
vremena uz primanje cijele mirovine za prijevremene starosne umirovljenike i 
dugogodišnje osiguranike i prava izbora između prethodno navedene 
mogućnosti i rada na puno radno vrijeme uz pola mirovine za djelatne vojne, 
policijske i službene osobe (DVO).  
 

INICIJATIVA ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA RADI 
UKIDANJA DOSMRTNOG UZDRŽAVANJA I UVOĐENJA REGISTRA 
DOŽIVOTNOG UZDRŽAVANJA 

S obzirom na to da se Pravno savjetovališta SUH-a često susreće sa 
slučajevima u  kojima su, zbog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, 
umirovljenici često zanemareni te im je na prijevaru oduzeta imovina, ponovljena je 
inicijativa o Izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, u dijelu koji uređuje 
institute doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja. Ovom je inicijativom, u više navrata, od 
2014. zatraženo ukidanje dosmrtnog uzdržavanja kao legalnog odnosa dvije osobe, 
zbog čestih manipulacija i pojačane intencije da jedna ugovorna strana stekne tim 
ugovorom imovinsku ili materijalnu korist nauštrb druge strane. SUH predlaže da 

ovlaštena osoba (bilježnik ili sudac) uputi stranke na moguće posljedice potpisivanja 
takvog ugovora i provjeri jesu li stranke sposobne i ovlaštene za sklapanje ugovora. 
Centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta primatelja uzdržavanja će ocijeniti 
da li su ugovorom zaštićene sve potrebe i želje uzdržavane osobe, a ako takva potvrda 
ne prileži ugovoru, on je ništavan. Pri Centrima za socijalnu skrb trebaju se voditi 
Registri sklopljenih ugovora o doživotnom uzdržavanju, gdje će se moći provjeriti svi 
relevantni podaci, a osobito onaj ima li davatelj uzdržavanja tri ili više važećih ugovora 
istovremeno. Također se predlaže i da je sud dužan sazvati prvo ročište u roku od 15 
dana, te donijeti presudu u roku od 6 mjeseci, računajući od dana podnošenja tužbe 
za raskid ugovora, jer prema sadašnjem stanju, uzdržavane osobe koje pokrenu tužbu 
protiv uzdržavatelja zbog neizvršavanja obveza, obično umru prije okončanja spora. 
Odgovor iz Ministarstva pravosuđa, kao i dosad – nismo dobili.  
 
DRUGI MIROVINSKI STUP – STAJALIŠTE UMIROVLJENIČKIH UDRUGA 

SUH i MUH su sredinom travnja u javnost poslale svoja stajališta vezana uz 
obvezne mirovinske fondove, odnosno, obveznog drugog mirovinskog stupa 
individualne kapitalizirane štednje, pri čemu su naglasili da je uvođenje drugog 
mirovinskog stupa bilo netransparentno; da je drugi stup neisplativ umirovljenicima 
(naročito onima s mirovinom nižom od 5.000 kuna); da drugi stup negativno utječe na 
BDP i povećava zaduženja RH; da nova mirovinska reforma ide u korist banaka i 
mirovinskih fondova; uz napomenu kako je važno uspostaviti bolji nadzor nad 
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ulaganjima OMF-ova, pogotovo stoga, jer ih nadziru ljudi koji su usko vezani uz njih, 
pritom ubirući visoke naknade. U javnosti se počelo problematizirati postojanje drugog 
mirovinskog stupa u sadašnjemu obliku, a čak su i neki saborski zastupnici glasno 
ustali protiv ovakvog modela kapitalizirane štednje; no konkretnih pomaka prema 
izmjeni modela drugog mirovinskog stupa nije bilo. Jedina promjena je uvođenje prava 
izbora pri umirovljenju, gdje svaka osoba bira hoće li primiti mirovinu kombinirano iz 
oba stupa ili samo iz prvog stupa međugeneracijske solidarnosti, što su Sindikat i 
Matica umirovljenika podržali u otvorenom pismu od 3. srpnja 2018.  
 
INICIJATIVA ZA IZMJENE I DOPUNE OBITELJSKOG ZAKONA I ZAKONA O 
PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU 

SUH je potaknut slučajevima u kojima su bake i djedovi sudskim odlukama bili 
prisiljeni plaćati alimentaciju za svoje unuke, odlučio zatražiti od Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da izmijeni i dopuni Obiteljski zakon i 
Zakon o privremenom uzdržavanju u segmentu prava i obveza pri plaćanju 
alimentacija. S obzirom na siromaštvo starijih osoba, čiji su statistički pokazatelji već 
ranije navedeni, teško je shvatiti da mogućnost da bake i djedovi po roditelju koji ne 
plaća uzdržavanje, a dužan ga je plaćati, budu sudski prisiljeni plaćati uzdržavanje 
unucima (supsidijarni obveznici) i to pogotovo pozivajući se na obiteljsku solidarnost i 
međusobno pomaganje. Stoga je SUH predložio da se, prema četiri različita modela u 
europskim zemljama, prebaci teret s plaćanja alimentacije na državu ili jedinice 
regionalne i lokalne uprave i samouprave, a da oni kasnije, imaju pravo teretiti osobu 
koja nije platila alimentaciju za povrat troškova. 

Dodatni razlozi za ovu inicijativu su i emotivne naravi. Naime, ovakvim 
odredbama se ugrožava obiteljska veza između unuka te baka i djedova, a i sudski 
postupci su predugi i traumatični za starije osobe kojima se time dodatno ugrožava 
zdravstveno stanje. 

Od MDOMSP-a nismo dobili odgovor na ovu inicijativu, iako znamo kako su u 
pripremi izmjene i dopune Obiteljskog zakona.  
 
OTVORENO PISMO MINISTRU TURIZMA: MINISTRE, SPRIJEČITE 
DISKRIMINACIJU DOMAĆIH STARIJIH TURISTA! 

Sindikat i Matica umirovljenika Hrvatske poslali su zajedničko pismo ministru 
turizma Gariju Cappelliju 7. lipnja 2018. izražavajući zabrinutost zbog donesene 
Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa na području Grada Crikvenice 
i saznanja da bi se slična odluka mogla izglasati i za područje Grada Novog 
Vinodolskog i moguće drugih gradova. Naime, gore spomenute odluke se odnose 
isključivo na autobuse koji dovoze turiste na jednodnevne izlete, a dobro je poznato 
da je riječ o umirovljenicima. Time se diskriminira samo jedna kategorija turista, a to 
su domaći turisti, koji su k tome uglavnom osobe starije životne dobi.   

S obzirom da veliki broj umirovljenika koristi upravo jednodnevne izlete (u 
aranžmanima s cijenama od 80 do 120 kuna), ovakva odluka je definitivno sporna, ako 
se uzmu u obzir ranije navedeni pokazatelji siromaštva. Osim toga, teško je vjerovati 
da bi se jednom dijelu populacije na takav način uskratio pristup obali zemlje čiji su oni 
državljani. Osim toga, ugrožen je i profit prijevoznika i ugostitelja, jer prvi u turističkoj 
sezoni (od 15. lipnja do 15. rujna) moraju plaćati 50.000 kuna po vozilu za prolazak i 
petominutno parkiranje u gradu, a ugostitelji, koji su uglavnom bili dijelom ponuda 
jednodnevnih izleta su ostali bez vjerne klijentele.  

Osim toga, najgori je problem što je predviđeno zaustavljanje autobusa s 
jednodnevnim izletnicima daleko od plaža ili bilo kakvih sadržaja što ugrožava zdravlje 
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starijih osoba, jer su prisiljene pješačiti po žegi i još moraju paziti da svojim kretanjem 
po cesti ne dovedu do prometne nezgode. 

Kritičan je i stav lokalnih čelnika, kako će jednodnevni izletnici ugroziti turistički 
imidž njihovih gradova svojim ponašanjem ili samim prisustvom u tome mjestu.  

SUH i MUH su predložili da Ministarstvo turizma te Udruga gradova RH hitno 
osude takve „odluke“ zbog starijih građana, autoprijevoznika, ugostitelja i hrvatskog 
turizma u cijelosti, no dosad, usprkos velikom odjeku u medijima, reakcije nije bilo. 
 
PREDSTAVNICI UMIROVLJENIKA U UPRAVNOM VIJEĆU HZZO-A 

SUH i MUH su 6. srpnja 2018. u sklopu Radne skupine za izradu Nacrta 
prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom 
osiguranju, predložili izmjenu stavka 2. članka 102. koji regulira članove Upravnog 
vijeća HZZO-a. Predložena izmjena u sastav UV HZZO-a uključuje i dva predstavnika 
umirovljenika, kao najveće skupine korisnika zdravstvene zaštite i osiguranih osoba. 
Ponovljeno je kako participacija predstavnika umirovljenika i starijih osoba u 
odlučivanju je među temeljnim demokratskim pravima zajamčenih i europskim i 
hrvatskim vrijednosnim načelima. Iako je ovo ponovljena inicijativa, ona je odaslana 
bez većeg učinka tijekom „zdravstvene reforme“ i ponavljana uz druge zahtjeve.  

Međutim, na sastanku predstavnica SUH-a i MUH-a, 28. veljače 2019. postignut 
je dogovor s predstavnicima Ministarstva zdravstva te HZZO-a te će se u konačni tekst 
Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom 
osiguranju uvrstiti odredba o povećanju broja članova Upravnog vijeća s devet na 11, 
čime bi se omogućilo sudjelovanje predstavnika SUH-a i MUH-a. 
 
INICIJATIVA ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU 
NN 157/2013 (DOSTAVA MIROVINA POŠTOM) 

Nedugo nakon glavnih zahtjeva upućenih MRMS-u u vezi mirovinske reforme, 
SUH je ponovio svoj zahtjev da se i umirovljenicima koji su u mirovinu otišli nakon 1. 
siječnja 2014. omogući dostava mirovina poštom na kućna vrata. Naime, među njima 
se krije velik broj umirovljenika koji žive u izoliranim krajevima, bez pristupa banci ili 
bankomatu, osoba smanjene pokretljivosti i oboljelih od drugih bolesti i stanja koja im 
onemogućuju da se služe bankovnim karticama ili da se slobodno kreću. Sredstva 
uložena u dostavu mirovina poštom na adrese tih umirovljenika bi snosio državni 
proračun. O posljedicama nedostatka ove mjere upozoravala je i Pučka 
pravobraniteljica, ističući kako ona posebno teško pogađa one najosjetljivije, osobe 
krajnje narušenog zdravlja, nepokretne ili nastanjene u izoliranim i prometno 
nepovezanim područjima. 

SUH je upozorio da se prema statističkim podacima pokazalo da osobe koje 
žive na području geografske izoliranosti imaju niža primanja tijekom radnog vijeka, a 
time posljedično i manje mirovine zbog čega propisivanje obveze snošenja troškova 
dostave mirovine na kućni prag predstavlja pretjerano financijsko opterećenje te 
skupine korisnika mirovina.  

Najtežom posljedicom ovog zakona smatra se povećana stopa manipulacije i 
iskorištavanja umirovljenika od bližnjih članova obitelji, rodbine i susjeda. Bližnji su 
upoznati s nemogućnosti samostalnog odlaska u poslovnicu banke ili na bankomat 
radi podizanja mirovine, nakon čega umirovljenicima uzimaju njihove bankovne kartice 
ili po dobivanju punomoći na istu, uzimaju sredstava, a umirovljenici katkad ostaju bez 
svojih primanja. 

U okviru mirovinske reforme ova mjera nije našla svoje mjesto u ZOMO-u, no iz 
MRMS-a je dobiveno obećanje da će razmisliti o toj mjeri kada utvrde koliko je starijih 
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osoba teško bolesno, nepokretno i živi u ruralnim krajevima, kako bi mogli procijeniti 
isplativost uvođenja ove prakse. Kada će to biti – ne zna se.  

 
INICIJATIVA ZA HITNU IZMJENU NAČINA IZRAČUNA DODATNOG 
ZDRAVSTVENOG DOPRINOSA ZA UMIROVLJENIKE – POREZNA REFORMA 

Sindikat je u suradnji s Maticom umirovljenika Hrvatske 17. rujna 2018. poslao 
ministru financija Zdravku Mariću inicijativu za hitnom izmjenom načina izračuna 
dodatnog zdravstvenog doprinosa za umirovljenike, koji iznosi tri posto, a prema 
sadašnjem se zakonu obračunava onima čija je mirovina veća od prosječne plaće u 
prethodnoj godini i to po osnovici punog iznosa mirovine. SUH je, koristeći priliku koja 
se otvorila tzv. poreznom reformom, odlučio ponovno reagirati i zatražiti da se DZD od 
tri posto računa samo po iznosu mirovine iznad iznosa prosječne neto plaće. Osim 
toga, od plaćanja toga doprinosa su izuzeti osiguranici temeljem Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, što je također 
diskriminatorno. 

Kao i svaki put dosad, Ministarstvo financija nije uvažilo ovaj prijedlog, niti je 
dalo bilo kakav odgovor na inicijativu. Pokušaj postizanja dogovora o ovom pitanju s 
predstavnicima Ministarstva zdravstva i HZZO-a također nije urodio plodom, jer se 
ravnatelj HZZO-a upitao tko će nadoknaditi 170 milijuna kuna godišnje i tko će 
nadoknaditi troškove liječenja starijih osoba. SUH će i dalje ustrajati na ovom zahtjevu. 
 
INICIJATIVA ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O DOBROVOLJNOM 
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (NN 150/2008) 

Sa svakim usklađivanjem mirovina kod velikog broja umirovljenika se pojavljuje 
problem što oni više nemaju pravo na besplatnu policu dopunskog zdravstvenog 
osiguranja. Razlog tome su niski cenzusi, koji za člana kućanstva iznose 1.516,32 
kune, a za samca 1.939,39 kuna, što je daleko ispod linije siromaštva od 2.321 kune. 
Kada umirovljenicima mirovina prijeđe neki od navedenih cenzusa i za nekoliko lipa, 
oni su  prisiljeni, da bi imali adekvatnu zdravstvenu skrb, plaćati dopunsko osiguranje 
70 kuna mjesečno, čime ih se tjera u daljnje siromaštvo. 

Zbog toga je SUH 20. rujna poslao ministru zdravstva Milanu Kujundžiću 
inicijativu za izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju 
u dijelu koji se tiče cenzusa za dopunsko zdravstveno osiguranje. Prema izvješću 
Europske komisije (Pregled stanja zdravlja i zdravstvene zaštite u 2017. godini za 
Hrvatsku) Hrvatska je na osmom mjestu u EU-u po najvećoj stopi smrtnosti koju je 
moguće izbjeći medicinskim intervencijama, te je upravo stoga od osobitog značenja 
što veća pokrivenost starije populacije dopunskim zdravstvenim osiguranjem, koja, 
međutim opada zbog nemogućnosti plaćanja od strane te dobne i prihodovne skupine. 
Najvažniji razlog zašto SUH zahtijeva žurnu korekciju cenzusa za „besplatno“ 
dopunsko zdravstveno osiguranje jest to što je postojeći prihodovni cenzus na snazi 
od 2004. godine i time je odavno neadekvatan. U međuvremenu su mirovine porasle 
za 35,3 posto (plaće za čak 77,7 posto), a prihodovni cenzus je ostao isti.  

Stoga je prijedlog SUH-a da se cenzus za ostvarivanje prava na dopunsko 
zdravstveno osiguranje veže uz liniju siromaštva. No, nažalost, Ministarstvo zdravstva 
je ostalo gluho na ovaj prijedlog, kao i saborski Odbor za zdravstvo, kojem je inicijativa 
također poslana. I ovaj prijedlog je odbijen na sastanku 28. veljače 2019. godine, 
također pod krinkom manjka sredstava. SUH i MUH su postavili rok za rješavanje ovog 
pitanja do 1. srpnja 2019., a državni tajnik Tomislav Dulibić ponudio je krhko obećanje 
kako će učiniti sve da Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo financija nađu rješenje za 
ovaj problem, a da ne opterete javne financije.  
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UZ MIROVINSKU REFORMU: ZAŠTO IGNORIRATE SIROMAŠTVO SADAŠNJIH 
UMIROVLJENIKA? 

SUH je 29. studenog putem medija nastojao po posljednji put upozoriti javnost 
na ishode mirovinske reforme. Bilo je to u pravome trenutku, prije drugog čitanja i 
izglasavanja paketa zakona u okviru mirovinske reforme. U priopćenju su ponovno 
navedeni porazni statistički podaci te je upozoreno što je MRMS učinio u okviru 
reforme i što bi trebao ponovno učiniti.  

Ponovljeni su zahtjevi za promjenom modela usklađivanja mirovina, uvođenjem 
minimalnih i nacionalnih mirovina te novog modela obiteljske mirovine, ali i dostavu 
mirovina poštom za umirovljene od 1. siječnja 2014.  

Podsjetili smo da je uvažen zahtjev vezan uz proširenje prava na rad, ali samo 
djelomično i opet pogodujući određenim skupinama umirovljenika, u ovom slučaju 
umirovljenim djelatnim vojnim, policijskim i službenim osobama.  

 
ZAHTJEV ZA POVLAČENJE PRIJEDLOGA O OBVEZNIM PLAĆENIM 
LIJEČNIČKIM PREGLEDIMA ZA STARIJE VOZAČE 

Potaknuti novim Nacrtom Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 108/17), koji upravo kreće u proceduru, 
Sindikat i Matica umirovljenika Hrvatske upozoravaju da se po četvrti put u tri zadnje 
godine nastoji uvesti obvezan liječnički pregled prilikom produljenja vozačke dozvole 
za vozače starije od 65 odnosno 67 godina.  

Na zahtjev najvećih umirovljeničkih udruga na 10. sjednici Nacionalnog vijeća 
za umirovljenike, u čijem radu su sudjelovali i dužnosnici Ravnateljstva policije, 
raspravljena su nepotpuna i neargumentirana statistička uporišta kojima se nastojalo 
dokumentirati potrebu uvođenja takve odredbe. Na sjednici je također zaključeno kako 
će Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u ime umirovljeničkih udruga zatražiti prijam 
u Ministarstvu unutarnjih poslova, kako bi se izložila argumentirana stajališta 
predstavnika 282 tisuće vozača starijih od 65 godina. Međutim, kako do takvog 
razgovora još nije došlo, Matica i Sindikat umirovljenika se obraćaju ovim direktnim 
putem. 

Predloženo rješenje koje sankcionira starije vozače nije niti u duhu europske 
prakse. Zemlje članice nisu obvezne propisati obvezne liječničke preglede za obnovu 
vozačke dozvole starijim vozačima, ali to mogu učiniti. Također, nigdje ne piše da se 
takvi pregledi moraju obavljati kod liječnika medicine rada, što se kod nas uporno gura 
kako bi se pogodovalo pojedinim privatnim liječnicima na uštrb javnog zdravstvenog 
sustava i umirovljenika. Primjera pozitivne prakse u EU ima na pretek i nabrojat ćemo 
samo neke. Danci obnavljaju vozačke nakon 70. godine uz potvrdu obiteljskog 
liječnika, u Nizozemskoj se vozačka produljuje na pet godina bez pregleda, a u 
Njemačkoj, Francuskoj i Belgiji nema dobnog ograničenja za upravljanje vozilom. 

Nadalje, držimo pogrešnim što kao zainteresirana strana nismo bili uključeni u 
rad radne skupine za izmjenu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, već samo 
predstavnici Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu i MUP-a uz podršku liječničkih 
udruga. Doista se ne bi smjelo bez relevantnih istraživanja i statistika kroz zakonska 
rješenja pogodovati samo jednoj interesnoj skupini privatnika u zdravstvu. Osim toga, 
potrebno je provesti reviziju sudskih odluka, kao što je to u svojem istraživanju provela 
Poliklinika Zagreb (bivši Zavod za prometnu medicinu i psihologiju prometa) u kojem 
je utvrđeno da niti u jednoj sudskoj presudi kao uzrok prometnih nesreća nije navedena 
starost ili bolest, pa je očito ovdje riječ o čudnoj raboti. 
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Stoga Matica umirovljenika i Sindikat umirovljenika neće stati, nego će sa svime 
upoznati i Vladu i Sabor i pozvati ih da ne nasjedaju prijedlozima kojima bi se u zakon 
unijele odredba s ovako postavljenim, a prije svega diskriminirajućem odnosom prema 
starijim osobama. Uz to napominjemo da je sadašnji, važeći, Zakon o sigurnosti 
prometa na cestama u Republici Hrvatskoj usklađen s europskim propisima i da samo 
tražimo da u dijelu koji se odnosi na obnovu vozačkih dozvola ostane na snazi 
postojeća regulativa.    

Zbog toga je, na inicijativu predstavnika MRMS-a, održano nekoliko sastanaka, 
najprije s predstavnicima MUP-a, a potom i s predstavnicima Ministarstva zdravstva te 
medicine rada i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Upravo potonji sastanak je bio 
poprilično mučan i pokazao je nevjerojatnu odlučnost medicinara da proguraju ovu 
odredbu u Zakon. U vrijeme pisanja ovog Izvještaja prošao je rok za javno savjetovanje 
o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na 
cestama, a čini se kako pomaka, bez obzira na prethodne tri dobivene bitke, neće biti. 

 
3. Participacija u odlučivanju 

NACIONALNO VIJEĆE ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE 
SUH u Nacionalnom vijeću ima troje članova koji su aktivno i angažirano na 

sjednicama iznosili prijedloge vezane za poboljšanje umirovljeničkog standarda u 
Hrvatskoj. Na sjednicama su izneseni svi zahtjevi vezani uz mirovinsku i zdravstvenu 
reformu te drugi zahtjevi vezani uz olakšavanje života umirovljenika. Rezultat rada na 
Nacionalnom vijeću bio je djelomično uspješan, s obzirom da su upravo lobiranjem 
putem toga tijela, neki zahtjevi umirovljenika ipak prihvaćeni, barem djelomično. 
 
RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 

SUH je kao član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, 20. rujna iznio 
prijedloge za izmjenu i dopunu spomenutog zakona, Zakona o dobrovoljnom 
zdravstvenom osiguranju i Zakona o doprinosima. Prijedlozi su bili podijeljeni svakom 
članu radne skupine ponaosob te se svaki od njih mogao upoznati s umirovljeničkim 
zahtjevima u okviru zdravstvene reforme.  

Prvi zahtjev bio je osiguranje dostupnosti usluga u javnom zdravstvenom 
sustavu. Kao konkretnu mjeru u okviru jasnog razdvajanja javnog i privatnog 
zdravstva, odnosno zaustavljanje prelijevanja javnih sredstava u privatne džepove, 
predloženo je zaustavljanje preprodaje i nasljeđivanja ambulanti obiteljske medicine u 
domovima zdravlja. SUH drži kako u domovima zdravlja treba i dalje ostati najmanje 
30 posto liječnika zaposlenih u javnom sustavu u svakom domu zdravlja, a na kraju je 
i Ministarstvo zdravstva odustalo od „privatizacije“ javnog zdravstvenog sustava.  

Ponovljen je ranije upućen zahtjev za uvrštavanje dvaju predstavnika 
umirovljenika u Upravno vijeće HZZO-a, što je nužno i neophodno s obzirom na udio 
starijih u općoj populaciji i njihove potrebe za adekvatnom zdravstvenom skrbi. Ovaj 
prijedlog, kao i u prethodnom pokušaju, nije naišao na razumijevanje predstavnika 
Ministarstva i Radne skupine.  

Također je ponovljen zahtjev za podizanjem prihodovnog cenzusa za dopunsko 
zdravstveno osiguranje, što također nije naišlo na plodno tlo prilikom odlučivanja o 
izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. 
 
RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU 
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SUH i MUH su 3. rujna, kao članovi Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, MRMS-u uputili 
opsežna mišljenja i prijedloge vezane uz prijedloge MRMS-a u mirovinskoj reformi.  

Na početku su se osvrnuli na način rada Radne skupine, odnosno predlagača 
reforme, za kojeg su smatrali da je neprofesionalan, neanalitičan i netransparentan. 
Čak i kod obrazloženja razloga za mirovinsku reformu SUH i MUH su uvidjeli da MRMS 
koristi bitno drugačije statističke podatke od HZMO-a, što je dovelo u pitanje opstojnost 
i svrsishodnost reforme, kao poteza koji bi trebao unaprijediti život umirovljenika i 
starijih osoba u Hrvatskoj. 

Na svaki prijedlog MRMS-a SUH i MUH su imali odgovor. Tako na prijedlog o 
ubrzavanju izjednačavanja uvjeta za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za 
žene i muškarce, umirovljenici predlažu da uvjet dobi za odlazak u starosnu mirovinu 
ostane 65 godina, ali i da se poveća uvjet ostvarenog mirovinskog staža s 15 na 20 
godina, zbog loših demografskih trendova u odnosu na EU, trendova u mirovinskim 
sustavima drugih postsocijalističkih zemalja koje ne planiraju obvezno umirovljenje sa 
67 godina starosti te nemogućnost zadržavanja uvjeta od 15 godina staža uz 
postizanje povećanja prosječnog trajanja staža umirovljenika, koji sad iznosi 32 godine 
za starosne i 39 godina za prijevremene umirovljenike. Naposljetku je taj prijedlog ipak 
prihvaćen, s izmjenom perioda postepenog podizanja praga za umirovljenje do 2033. 
godine.    

Podržan je prijedlog da se povećaju starosne mirovine za rad nakon 65. godine 
s 0,34 posto za svaki mjesec (4,08 posto za godinu) nakon navršenih životnih godina 
za odlazak u mirovinu, uz prijedlog da se, zajedno sa socijalnim partnerima i resorima 
financija i gospodarstva, pronađe rješenje kojim bi se stimulirali poslodavci koji bi 
zapošljavali starije radnike i nakon navršenih godina za odlazak u mirovinu. 

S druge strane, umirovljeničke udruge su protiv izmjena ranijih odredbi i 
pogoršanja uvjeta za prijevremeno umirovljenje, što nije prošlo prilikom usvajanja 
Zakona.  

Također, SUH i MUH su bili za zadržavanje ranijeg modela penalizacije, a protiv 
novog modela koji je uključivao linearno umanjenje mirovine za 0,34 posto mjesečno 
(4,08 posto godišnje ili ukupno 20,4 posto za pet godina) po ranijem umirovljenju. Na 
kraju je usvojenu srednje rješenje, gdje se zadržava linearni model penalizacije, ali s 
umanjenjem od 0,3 posto mjesečno, odnosno za 3,6 posto godišnje ili 18 posto za pet 
godina prijevremenog umirovljenja.  

SUH i MUH prijedlog da se uvjeti za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg 
osiguranika povećaju na 61 godinu života i 41 godinu staža smatraju neprihvatljivim te 
predlažu da na snazi ostane staro zakonsko rješenje (60 godina života i 41 godina 
staža). Prijedlog umirovljenika o dugogodišnjim osiguranicima nije implementiran u 
novu mirovinsku reformu. 

Jedan od rijetkih prijedloga SUH-a i MUH-a koji je MRMS prihvatio jest širenje 
mogućnosti rada uz mirovinu na prijevremene starosne umirovljenike, dugogodišnje 
osiguranike, a tu su se našli i korisnici starosne mirovine prema Zakonu o pravima iz 
mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih 
službenih osoba. Prijedlog je postao dio novog Zakona, ali SUH i MUH traže da se 
svim kategorijama umirovljenika omoguće jednaki uvjeti za rad. Naime, dugogodišnji 
osiguranici i prijevremeni umirovljenici smiju raditi najviše četiri sata dnevno uz 
primanje punog iznosa mirovine, a DVO smiju birati između ove opcije i rada na puno 
radno vrijeme uz primanje pola mirovine.  

Umirovljeničke udruge pozdravljaju prijedlog da se osiguranicima drugog 
obveznog mirovinskog stupa omoguće jednaka prava kao i osiguranicima unutar prvog 
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stupa, uključujući i dodatak od 27 posto, ako je za njih to povoljnije i ako to oni 
samostalno i dobrovoljno tako odluče. Drugim riječima, podržavaju prijedlog da se svim 
osiguranicima omogući osobni izbor hoće li se umiroviti prema propisima koji vrijede 
za prvi stup, odnosno hoće li izabrati dvostupačnu mirovinu. Ta odluka je 
implementirana u novi ZOMO uz dodatak da se umirovljenicima koji odluče primati 
mirovinu iz oba stupa isplaćuje dodatak od 20,25 posto. Vezano uz to, jasno i 
nedvosmisleno je podržan prijedlog prava izbora mirovine za osiguranike u II. Stupu, 
što je u konačnici i implementirano u Zakon.  

SUH i MUH su na tragu ranije opisanih inicijativa iz veljače predložili promjenu 
formule usklađivanja mirovine, uvođenje novog modela obiteljske, zajamčene 
minimalne i tzv. nacionalne mirovine. Svi zahtjevi su odbijeni uz obrazloženje kako bi 
uvođenje tih oblika mirovina bilo preveliko opterećenje na državni proračun. 
 

4. Akcije  
SUDJELOVANJE U PRVOSVIBANJSKOJ SINDIKALNOJ POVORCI 

SSSH je zajedno s Maticom hrvatskih sindikata i Nezavisnim hrvatskim 
sindikatima 1. svibnja organizirao prosvjednu sindikalnu povorku pod sloganom „Za 
reforme za ljude“, putem koje su izneseni glavni sindikalni zahtjevi u predstojećim 
reformama – mirovinskoj, zdravstvenoj, poreznoj i obrazovnoj. Među šest zahtjeva 
našao se i zahtjev za ukidanjem rada do 67. godine starosti i općim poboljšanjem 
umirovljeničkog standarda. Iz toga razloga SUH je, kao dio, SSSH aktivno participirao 
u prosvjednoj povorci u kojoj je sudjelovalo nekoliko stotina aktivista.  

Među govornicima je bio i pravni savjetnik SUH-a Milan Tomičić, koji je u svome 
govorio naglasio štetnost rada do 67. godine i posvemašnje siromaštvo koje je 
zahvatilo umirovljenike u proteklom razdoblju. Govor je dočekan uz ovacije, ponajprije 
starijeg dijela okupljenih u parku Maksimiru.  
 
SUDJELOVANJE U SINDIKALNOM PROSVJEDU PROTIV MIROVINSKE 
REFORME 

SSSH je nastavio svoju suradnju s MHS-om i NHS-om oko gorućih pitanja u 
zemlji te u subotu 20. listopada 2018. na Europskom trgu u Zagrebu organizirao 
prosvjed pod nazivom „DoŽivi mirovinu! I tebe se tiče!“ SUH je okupio petstotinjak 
aktivista, a što je najvažnije, na prosvjed je došlo i nekoliko tisuća sadašnjih 
umirovljenika, nezadovoljnih visinom mirovina i uvjetima u kojima su prisiljeni živjeti.  

U govorima su sindikalci isticali negativnosti rada do 67. godine i siromaštvo kao 
ukorijenjenu pojavu kod hrvatskih umirovljenika. Članovi pojedinih sindikata su na 
primjerima svojih profesija govorili o potrebi vraćanja umirovljenja na 65 godina 
starosti. Nažalost, nije bilo prilike da se i sadašnji umirovljenici izjasne o vlastitim 
mirovinama, koje su još uvijek nedostatne za normalan i dostojanstven život. Iako je 
prosvjed bio o mirovinama, radnici su vodili riječ, a umirovljenici iz publike zviždali. 

Sindikalisti su najavili i referendum protiv rada do 67. godine, no pitanje je što 
će on iznjedriti i hoće li uopće moći biti raspisan. 
 
PROSVJEDNA AKCIJA UOČI MIROVINSKE REFORME 

SUH je 4. prosinca, na dan drugog čitanja paketa mirovinskih zakona, ispred 
Hrvatskog sabora upriličio malu prosvjednu akciju u kojoj je najuže vodstvo SUH-a 
dijelilo letke s dobro poznatim zahtjevima umirovljeničkih udruga saborskim 
zastupnicima koji su stizali na raspravu, a potom na galeriji pratilo drugo čitanje 
mirovinske reforme.  
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Na dio zastupnika ova je akcija imala utjecaj s obzirom na to da su se u raspravi 
služili podacima i zahtjevima iznesenima na letku. Osim toga, dio njih je odlučio da 
neće podržati mirovinsku reformu, što je i bilo vidljivo tri dana kasnije, kada je na red 
došlo glasanje. Iako je mirovinska reforma izglasana bez velike većine zahtjeva SUH-
a, političari koji su tako odlučili još ranije, nisu podržali reformu. 

  
 

5. Društveni angažman 
Kroz rad u podružnicama te brojne akcije Sindikat umirovljenika Hrvatske je i 

drugim sredstvima nastojao u što većoj mjeri doprijeti do najugroženije populacije, čuti 
njihove probleme i ponuditi konkretna rješenja. Tako su u Zagrebu, u sklopu raznih 
zbivanja, održana čak tri Dana otvorenih vrata, koja su izazvala mali interes 
umirovljenika.  

Sve inicijative i akcije SUH-a popraćene su priopćenjima za medije, koja su 
doživjela različit utjecaj u javnosti. Najprimjetnije je bilo otvoreno pismo ministru 
turizma Gariju Cappelliju, povodom odluke Grada Crikvenice da naplaćuje prolaz i 
kratkotrajno parkiranje autobusima s jednodnevnim izletnicima (najčešće 
umirovljenicima). Dobro su bili popraćeni i prosvjedi, no nažalost umirovljenički zahtjevi 
su, naročito u početku mirovinske reforme, bili slabo primjetni, kao da je vladala 
cenzura na određene sadržaje. Srećom, velik broj izjava za medije te gostovanja u 
radijskim i televizijskim emisijama, pokazali su kako je SUH prepoznat kao važan 
čimbenik borbe za prava umirovljenika i starijih osoba.  

Komunicirali smo i s čitateljima našega Glasa umirovljenika, koji izlazi u 
kontinuitetu i sa svakim brojem nudi pregršt novih informacija za umirovljenike. 
Povećan je broj pretplatnika, kao i reakcija na članke u listu.  

Aktivni smo i na društvenim mrežama, pa je tako Facebook stranica „Pokret 
protiv siromaštva starijih osoba“ s 5.000 pratitelja početkom godine, došla na više od 
14.000 vjernih sljedbenika. Oni redovito dijele i komentiraju sadržaj, tako da se radi 
već o prilično značajnoj kritičnoj masi, koja je uglavnom nezadovoljna zbivanjima oko 
umirovljeničkih prava u zemlji. Kad bismo ih barem mogli dobiti na ulice!  
 

6. Suradnja 
Sindikat umirovljenika Hrvatske surađivao je s brojnim partnerima na 

provođenju svojih ciljeva, a poglavito u borbi za prava umirovljenika i starijih osoba. 
Već ranije su opisani rezultati suradnje s dionicima u radnim skupinama te na 
Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe.  

No, u većini akcija dobra je suradnja postignuta s Maticom umirovljenika 
Hrvatske, što je i važno, jer zastupamo interese iste populacije. Nažalost, ta se 
suradnja može nazvati i načelnom, s obzirom na to da MUH nije imao volje da 
participira u prosvjedima.  

Suradnja s HZMO-om, HZZO-om, MRMS-om i drugim ministarstvima koje je 
SUH kontaktirao, ogleda se u rezultatima svih akcija i inicijativa koje su poduzete. 

Suradnja s ugovornim partnerima prilikom ostvarivanja pogodnosti za naše 
članove je dobra, jer nije zaprimljena niti jedna primjedba korisnika. Uz to, od ove 
godine SUH ima pravo koristiti pogodnosti namijenjene ostalim sindikatima unutar 
SSSH, što omogućuje dodatne pogodnosti i korištenje povoljnijih cijena za različite 
usluge koje su ponuđene. 

SUH i dalje nastavlja njegovati dobre odnose s međunarodnim partnerima. 
FERPA je i dalje važna karika u podršci radu SUH-a, a sudjelovanje na njihovu 
kongresu u listopadu ove godine to je i potvrdilo. Uz kadrovske promjene koje su se 
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dogodile u FERPA-i vrijedi istaknuti i da predsjednica SUH-a Jasna A. Petrović više ne 
obnaša svoju dužnost u toj organizaciji.  

Što se tiče regionalne suradnje, ona je najizraženija s talijanskim sindikatom 
umirovljenika SPI-CGIL, koji brojnim sastancima i zajedničkim druženjima nastoji 
pomoći SUH-u i prenijeti svoja iskustva i savjete. Osim toga, suradnja je postignuta na 
razini regija, pa su tako sindikalni povjerenici SUH-a iz Istarske, Zadarske, 
Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije boravili kod svojih talijanskih 
kolega ili ih srdačno ugostili u svojim županijama. Tako su se dogodila i nova 
pobratimstva. Na susretu „Suradnja i bratimljenje – More bez granica“, održanom 28. 
lipnja 2018. tako su zbratimljeni Splitsko-dalmatinska županija s regijom Marche, te 
gradovi Split i Ancona, Trogir i Fermo te Zadar i Pesaro. Vrijedi spomenuti i kako je 
Vladimir Buršić izabran za delegata Istarske županije na izborima SPI-CGIL-a u gradu 
Trstu. Bruna Jovanović je, pak, bila predstavnica Ženskog komiteta FERPA-e na skupu 
u organizaciji SPI-CGIL-a koji se u Bologni održao potkraj veljače.  

Suradnja s ostalim umirovljeničkim sindikatima iz zemalja u okruženju okrunjena 
je 8. regionalnom konferencijom sindikata umirovljenika, održanom u Ljubljani 21. 
studenog. Na njoj su predstavnici iz Hrvatske, BiH, Srbije, Makedonije, Slovenije, 
Kosova i Italije potpisali Zajedničku izjavu kojom traže od vladajućih u svojim zemljama 
da uvedu institut minimalne mirovine, kao branu od siromaštva koja osigurava dostojan 
i kvalitetan život umirovljenika. U izjavi se poziva i EU da izvrši procjenu adekvatnosti 
i održivosti socijalnih i mirovinskih sustava kako bi se ostvarile utvrđene obveze s ciljem 
iskorjenjivanja siromaštva u starijoj populaciji.  
 

7. Projekti 
INSTITUCIONALNA PODRŠKA 

Zahvaljujući projektu Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj 
civilnog društva zaposlen je suradnik u udruzi Milan Dalmacija, koji je obavljao 
administrativne poslove, uređivao i pisao članke za Glas umirovljenika te sudjelovao 
pri raspisivanju drugih projekata. Nažalost, ovaj projekt se završava s 31. prosincem 
2018. te ga je nemoguće produljiti, čime su znatno oslabljeni kapaciteti središnjeg 
ureda SUH-a. 
 
DOSTOJANSTVO U TREĆOJ DOBI – „3D“ SAVJETOVALIŠTE PROTIV 
ZLOUPOTREBE 

Ovaj projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku, a njime je pojačana svijest u javnosti o štetnosti ugovora o 
doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kroz 11 članaka u rubrici „Online savjetovalište“ 
u Glasu umirovljenika, gdje su predstavljene negativnosti takvih ugovora, prijedlozi 
SUH-a o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima te uvođenju registra 
doživotnog uzdržavanja i ukidanju dosmrtnog. Kroz slučajeve iz Pravnog 
savjetovališta, čitatelji su mogli vidjeti kroz što prolaze oni koji su se našli u raljama 
takvih ugovora. Projektom je zaposlena i pravnica-pripravnica Mia Škarica, koja je 
unaprijedila rad Pravnog savjetovališta te pomogla u pravnom tumačenju svih 
inicijativa SUH-a te drugih propisa vezanih uz umirovljenička i druga važna prava. 
 
NEKA SE GLAS UMIROVLJENIKA JAČE ČUJE 

Jedan od glavnih alata komunikacije s umirovljenicima je mjesečnik Glas 
umirovljenika, koji je do lipnja izlazio u tiraži od 1.000 primjeraka. Zahvaljujući ovom 
projektu, tiraža je podignuta na 1.300 primjeraka, a list je došao u Mjesne odbore, 
Gradske četvrti i Knjižnice grada Zagreba, mjesta gdje umirovljenici često borave. 
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Zahvaljujući tome, na list se pretplatilo još pedesetak osoba, čime se glas umirovljenika 
donekle proširio.  
 
ŠKOLA PRAVA ZA STARIJE OSOBE 

Rad Pravnog savjetovališta približava se korisnicima kroz brojne radionice i 
predavanja. Serija radionica pod nazivom „Škola prava za starije osobe“, održana je 
tijekom studenog i prosinca u zagrebačkim podružnicama SUH-a (Oporovec, 
Pešćenica i Radnički dom). Na svakoj radionici sudjelovalo je oko 40 umirovljenika i 
starijih osoba, a radionice su bile tematske. Teme su se odnosile na pisanje oporuke, 
prava kod potpisivanja ugovora o uzdržavanju te sprječavanja nasilja nad starijim 
osobama. Svaka je radionica imala teorijski i praktični dio, gdje su umirovljenici mogli 
pokazati stečena znanja. Cjelokupni projekt je financiran putem Javnog natječaja za 
financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog 
značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. godinu. 
 
JEDNAKA PRAVA – JEDNAKE PLAĆE – JEDNAKE MIROVINE – ŠIRENJE  
OPSEGA IMPLEMENTACIJE AKCIJA I ZAKONSKIH STANDARDA RODNE 
RAVNOPRAVNOSTI S CILJEM DOSTIZANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI I 
SPRJEČAVANJA SIROMAŠTVA U HRVATSKOJ 

Ovaj je projekt započeo u listopadu 2018., a glavni cilj mu je utvrđivanje i 
rješavanje problema rodne nejednakosti u ostvarivanju prava te visini plaća i mirovina. 
Uz SUH, na projektu sudjeluje Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Centar za 
edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu te 
belgijski Institut za ravnopravnost muškaraca i žena. SUH u ovom projektu sudjeluje u 
istraživanju mirovinskog sustava te predlaganju rješenja za smanjivanje jaza u 
mirovinama muškaraca i žena te kroz čitavo trajanje projekta u Glasu umirovljenika 
izdaje rubriku Ravnopravnost u kojoj se progovara o najčešćim i najtežim 
nejednakostima. Projekt će trajati dvije godine, a financiran je sredstvima Programa 
EU za prava, jednakost i građanstvo (2014-2020). 
 

8. Aktivnosti 
SUH diljem Hrvatske djeluje u sedamdesetak podružnica s oko 20.000 članova, 

a aktivnosti koje se nude u podružnicama obuhvaćaju najrazličitije oblike. Najčešći su 
izleti, pogotovo u toplice ili turistička odredišta u Hrvatskoj. Osim toga, rijetki su izleti i 
u inozemstvo, a najčešće u Italiju i BiH. Organizacija liječničkih pregleda također je dio 
asortimana aktivnosti pojedinih podružnica. Uglavnom su to općeniti pregledi, no 
ponekad se organiziraju i specijalistički (mamografija). Posjeti kulturnim institucijama, 
ponajprije kazalištima, muzejima i koncertnim dvoranama uglavnom su dio izletničke 
ponude, no nerijetko to budu i samostalne aktivnosti. Radionice su također vrlo važne 
našim umirovljenicima, a one su ujedno i najraznolikiji oblik aktivnosti u podružnicama, 
zbog toga što neke od njih mogu biti tematske i na njima gostuju pravnici, liječnici, 
psiholozi i drugi stručnjaci (naravno, ovdje ima i posebnih predavanja i tribina), druge 
su edukativne, a ostale se uglavnom baziraju na poticanju mašte i kreativnosti članova. 
Pojedine podružnice organiziraju i male komunalne akcije u kojima njihovi članovi 
popravljaju i uređuju javne površine u svojim naseljima. Još jedan oblik druženja i 
zabave su prigodne svečanosti, koje se organiziraju povodom važnijih blagdana; 
Uskrsa, Božića, Martinja, Praznika rada… No, nije naodmet spomenuti i redovite 
plesnjake u pojedinim podružnicama, kao sastavni dio tradicije djelovanja i 
umirovljeničkog načina života. 
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POGODNOSTI ZA ČLANOVE SUH-A 
Sindikat umirovljenika Hrvatske je uz svojih pedesetak ugovornih partnera, od 

ljeta ostvario mogućnost korištenja pogodnosti u okviru SSSH, čime je ukupan broj 
partnera porastao na 100. Pogodnosti uključuju snižene cijene za tretmane i boravak 
u toplicama, autoprijevoz, posjete kulturnim institucijama, obrazovanje i mnoštvo 
drugih važnih djelatnosti. Pomoću suradnje s pojedinim partnerima, ostvaren je jedan 
dio gore navedenih aktivnosti. Nažalost, sustav povlastica na lokalno razini još nije 
zaživio te ga je potrebno razviti, s obzirom na to da se 80 posto pogodnosti može dobiti 
u Zagrebu ili najvećim gradovima u Hrvatskoj.  
 
SPORTSKI SUSRETI 

U proteklom razdoblju organiziran je veliki broj Sportskih susreta SUH-a na 
županijskoj razini. Tako je u 2018. održano ukupno šest Sportskih susreta u različitim 
terminima i s različitim brojem natjecatelja i disciplina. Nažalost, još uvijek je ostao 
nedosanjan san o Umirovljeničkim igrama na državnoj razini. No, susreti su vrlo 
uspješno i sadržajno organizirani na opće zadovoljstvo sudionika, što je imalo velikog 
odjeka u sredinama u kojima su susreti organizirani. Ovi susreti doprinijeli su rušenju 
predrasuda o pasivnosti, osamljenosti i isključivosti u starijoj životnoj dobi. Jednom 
riječju, doprinose kvaliteti življenja starijih osoba. S tim ciljem je u Zagrebu 17. prosinca 
2017. organizirana Trka za dostojanstvo 50+ na kojoj se sudjelovalo više od 300 
trkača, a u 2018. su održani: 

- 12. Sportski susreti SUH-a Osječko-baranjske županije (Donji Miholjac, 10. 
lipnja, 150 natjecatelja, tri discipline) 

- 10. Sportski susreti SUH-a Splitsko-dalmatinske županije (Žrnovnica, 22. rujna, 
150 natjecatelja, četiri discipline) 

- 9. Sportske igre SUH-a Istarske županije (Svetvinčenat, 29. rujna, 222 
natjecatelja, pet disciplina) 

- 6. Sportski susreti Povjereništva SUH Zagreb (Studentski Grad, 6. listopada, 
100 natjecatelja, šest disciplina) 

- 7. Sportski susreti SUH-a Brodsko-posavske županije (Sikirevci, 18. listopada, 
33 natjecatelja, tri discipline) 

- 1. Sportski susreti SUH-a Zagrebačke županije (Vrbovec, 1. prosinca, 100 
natjecatelja, četiri discipline) 

 
9. Organizacijska i ostala pitanja 

SUH je u protekloj godini donio nekoliko važnih odluka s ciljem 
pojednostavljivanja djelovanja i rada podružnica, ali i prilagodbe novim zakonskim 
propisima. 

 
ČLANARINA 

Visina članarine nije mijenjana tijekom 2018. (40 kuna, od čega 13 kuna za 
središnjicu i pet za županijsko povjereništvo). No, 21. lipnja je na sjednici 
Predsjedništva donesena odluka o povećanju članarine na 50 kuna, koja stupa na 
snagu 1. siječnja 2019. Tom odlukom iznosi naknada za središnjicu i županijsko 
povjereništvo ostaju jednaki. SUH i HZMO imaju potpisani ugovor u vezi obustave 
članarine neposredno iz mirovine člana, kako se to prakticira u većini europskih 
zemalja. Dosad se na taj način članovima SUH-a obustavljalo 3,33 kune mjesečno, a 
od 1. siječnja će se obustavljati 4,17 kuna mjesečno, s obzirom na povećanje iznosa 
članarine.  
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PRAVNA OSOBNOST 
Zbog toga što se u sve većem broju lokalnih i županijskih natječaja za programe, 

projekte i potpore postavlja uvjet da se mogu prijaviti samo udruge koje su registrirane 
na njihovu teritoriju, sve veći broj podružnica je iskazao interes za stjecanje pravne 
osobnosti, te je Središnjica pripremila sve potrebne dokumente i upute za registraciju 
udruga i distribuirala zainteresiranima. Sve više raste broj podružnica i županijskih 
povjereništava koje su registrirane kao udruge SUH-a. Statutarno i pravno nema 
razlike u statusu podružnice s pravnom osobnošću i bez nje, no to svakako može 
pomoći u financijskom održanju podružnica/udruga i njihovih aktivnosti. 

 
STATUT SUH-A 

Zbog dodatne prilagodbe važećem Zakonu o udrugama te ispravljanja ranije 
uočenih propusta, Statut SUH-a prošao je tijekom 2018. temeljite izmjene i dopune. 
Svi materijali vezani uz to, kao i sam Statut poslani su na teren te podružnice/udruge 
mogu na temelju njih donositi vlastite Statute. Time se išlo u korak s gore navedenim 
zahtjevima o promjeni pravne osobnosti, što će bi u konačnici trebalo rezultirati 
kvalitetnijim i transparentnijim radom na terenu.  

 
Priredila: Jasna A. Petrović 

 
 

U Zagrebu, 07.03.2019.  
 
 
 
 
 
 
 


