
Sindikat umirovljenika Hrvatske:

BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

Q  KORAKA

UVEDITE MODEL USKLAĐIVANJA MIROVINA U VISINI STO 
POSTO POVOLJNIJEG INDEKSA RASTA PLAĆA ILI CIJENA
Time ćete tek započeti ispunjavanje svog predizbornog obećanja o mirovinama u 
visini 50% prosječne plaće! Kako ćete to ostvariti kad je prosječna mirovina 
niža za 600 kuna od nove minimalne zajamčene plaće?

f t  UVEDITE ZAJAMČENU MINIMALNU MIROVINU
ZMM treba iznositi 45% minimalne bruto plaće (1.548 kuna) za 15 godina rada, a na to bi se dodavala po 
jedna AVM (65,60 kuna) za svaku sljedeću godinu staža!
Prijedlog o povećanju najnižih mirovina za 3,13% (prosječno 49 kuna) 
ponižavajuća je mjera nedostatna za zaustavljanje siromaštva umirovljenika!

f t  UVEDITE NOVI MODEL OBITELJSKE MIROVINE
Omogućite udovicama i udovcima da uz svoju punu mirovinu ostvare pravo na 20-50% mirovine pokojnog 
partnera. S prosječno 1.988 kuna se ne može preživjeti!
Prijedlog da se dodaje šest mjeseci mirovinskog staža po djetetu pri odlasku 
u mirovinu podržavamo jedino i isključivo ako će se primijeniti i na sadašnje 
umirovljenike.

A  ŽURNO UVEDITE DRŽAVNU NAKNADU ZA OSOBE 
STARIJE OD 65 GODINA
Tzv. nacionalna mirovina bi trebala iznositi barem 30% bruto minimalne plaće i trebalo bi je uvesti 
paralelno sa zajamčenom minimalnom mirovinom.
Spasite od bijede i one koji ne zadovoljavaju uvjete za stjecanje starosne mirovine!

f t  OMOGUĆITE DOSTAVU MIROVINA POŠTOM
To se naročito odnosi na umirovljenike u ruralnim krajevima te bolesne i teško pokretne osobe, jer je to 
pravo ukinuto umirovljenima nakon 1. siječnja 2014.
Omogućite ravnopravno dostavljanje mirovine svima potrebitima!

f t  OMOGUĆITE SVIMA JEDNAKE UVJETE ZA RAD UZ MIROVINU
Sadašnjim prijedlogom svi starosni umirovljenici će imati pravo rada do pola radnog vremena uz 
zadržavanje pune mirovinu dok će djelatni vojni i policijski službenici i službene osobe moći birati hoće li 
raditi na pola ili puno radno vrijeme, uz dobivanje cijele ili pola mirovine.
Ne diskriminirajte umirovljeničku populaciju već povlaštene skupine i 
omogućite svima jednako pravo na rad!



ZAŠTO IGNORIRATE 
SIROMAŠTVO SADAŠNJIH 
UMIROVLJENIKA

prosječna mirovina iznosi 2.405 kuna

gotovo 174.000 umirovljenika prima mirovine niže od 1.000 kuna 

svaki treći umirovljenik (32,7%) je u zoni siromaštva 

52% mirovina je ispod hrvatske linije siromaštva (2.321 kuna) 

98,2% umirovljenika prima mirovine niže od prosječne plaće 

23% svih umirovljenika prima samo najniže mirovine 

omjer prosječne mirovine u prosječnoj plaći iznosi 38,7%

PROMJENA MODELA USKLAĐIVANJA MIROVINA

NOVI MODEL OBITELJSKE MIROVINE

UVOĐENJE ZAJAMČENE MINIMALNE MIROVINE

UVOĐENJE DRŽAVNE NAKNADE ZA OSOBE 
STARIJE OD 65 GODINA

DOSTAVA MIROVINA POSTOM

PROŠIRENJE PRAVA NA RAD UZ MIROVINU


