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U Zagrebu, 2.3.2021. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU SUH-A 
od 29.09.2016. do 15.03.2021. 

 

1.1. Uvod 
 

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

nestranačka i nezavisna organizacija umirovljenih radnika te dobrovoljna interesna, 

humanitarna i neprofitna udruga koja okuplja umirovljenike, starije i druge osobe Republike 

Hrvatske i zalaže se za ostvarivanje njihovih prava sukladno Statutu i najboljoj demokratskoj 

praksi. Od 1993. godine SUH se udružio u Savez samostalnih sindikata Hrvatske. 

        SUH djeluje diljem Hrvatske, te ima dvadesetak tisuća članova i aktivista (od čega 7.700 

plaćajućih članova u 77 registrirane podružnice).   

        Na međunarodnom planu SUH ima ugled i legitimitet jer je od 2004. godine punopravni 

član FERPE (Europske federacije umirovljenika i starijih osoba) te je vrlo aktivan u njezinom 

djelovanju. 

        SUH je bitan pregovarač i zagovaratelj potreba i interesa umirovljenika i drugih starijih 

osoba, te ima svoje predstavnike u brojnim tijelima i radnim skupinama i pokretač je niza apela 

i inicijativa vezanih za umirovljenike, starije osobe te druge osobe Republike Hrvatske čime 

potvrđuje svoje široko društveno djelovanje. 

 

A. PO ČEMU JE SUH BIO  P R E P O Z N A T  U JAVNOSTI U OVOM 

MANDATNOM RAZDOBLJU? 

 
1) BORBENOST I STRUČNOST, MODERNI IZRIČAJ - medijska prepoznatljivost za 

stručne opservacije (vrlo visoka vidljivost na internetskim pretraživačima - više od 168.000 

dokumenata), portalima i društvenim mrežama, kampanjski i projektni pristupi, politička 
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„nesvrstanost“); 4,6 milijuna dosega samo u 2020. godini na tematskoj FB stranici Pokret protiv 

siromaštva starijih osoba, 74.500 posjeta na web stranici www.suh.hr itd. 

2) EKONOMSKA ZLOPORABA STARIJIH OSOBA – prepoznati kao inicijatori borbe 

protiv legalizirane industrije lešinarstva nad imovinom starijih kroz ugovore za dosmrtno i 

doživotno uzdržavanje te kroz plaćanje alimentacije za svoju unučad, kao i protiv svih vrsta 

nasilja i diskriminacije starijih osoba; 

3) BORBA PROTIV SIROMAŠTVA STARIJIH OSOBA – borba protiv siromaštva, 

nejednakosti, socijalne isključenosti, diskriminacije i gubitka dostojanstva - održan veliki 

prosvjed 10.10.2017. godine protiv siromaštva s ukupno 7.000 sudionika u 6 gradova; 

4) ZAJEDNIŠTVO UMIROVLJENIČKIH UDRUGA – SUH je u ovom mandatu ostvario 

redovitu suradnju s Maticom umirovljenika Hrvatske, ne samo kroz Nacionalno vijeće već i 

kroz svakodnevne aktivnosti, a od 2021. je pokrenuta i suradnja umirovljeničkih udruga s tri 

glavne umirovljeničke stranke (zajednička presica održana 11.2.2021.); 

5) DRUGI MIROVINSKI STUP – među rijetkim sustavnim borcima za ukidanje drugog 

mirovinskog stupa kao obveznog, uz sudjelovanje na stručnim tribinama i skupovima i 

kvalitetne analize, kroz mirovinsku reformu od 2018. uspjeli izboriti pravo izbora 

umirovljenika za umirovljenje iz prvog ili mješovitog stupa, što odabire 61 posto novo 

umirovljenih jer je takva mirovina veća; 

6) VOZAČKA PRAVA STARIJIH OSOBA – uspješna borba protiv diskriminacije vozača 

starijih od 65 godina i obvezivanje na plaćanje godišnjih pregleda; 

7) ZAKONSKE INICIJATIVE – uvijek na strani diskriminiranih, slabijih, siromašnih – 

brojne inicijative za izmjene zakona s ciljem boljitka umirovljenika i starijih osoba, npr. 

izboreno povećanje i automatsko usklađivanje cenzusa za besplatno dopunsko zdravstveno 

osiguranje s 1.5.2020.; novi Zakon o nacionalnoj naknadi za starije od 65 godina s primjenom 

od 1.1.2021. itd., proširenje prava na rad umirovljenika itd. 

8) KONFERENCIJE, RADIONICE, SAVJETOVALIŠTA – proaktivni pristup prevenciji i 

rješavanju problema, pravno i psihološko savjetovanje, sudjelovanje u stručnim timovima za 

izradu strategije i sl.;  

9) GLAS UMIROVLJENIKA – mjesečno besplatno glasilo SUH-a kvalitetno je ogledalo 

aktivnosti udruge, redovito postavljan na web stranicu te prenošen na portalu Treća dob, FB 

stranici SUH-a itd.; 

10) MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI – europski pristup, komparativni prikazi položaja 

starijih osoba, angažiranost na regionalnoj i europskoj razini, npr. u lipnju 2017. održana 

solidarna akcija „Prava bez granica“ protiv postavljanja zidova i žica na granicama protiv 

migranata i 7. regionalna konferencija „Umirovljenici za socijalnu Europu“ održana u Zagrebu 

u nazočnosti predstavnika 14 sindikata umirovljenika iz deset zemalja. 

11) PRAVNO SAVJETOVALIŠTE SUH-a – oko 2.600 ljudi godišnje kontaktira Pravno 

savjetovalište SUH-a, provodi se i tzv. putujuće savjetovanje diljem Hrvatske, te tiskaju 

tematski i informativni letci. Aktivno je i Psihološko savjetovalište pri Povjereništvu Grada 

Zagreba. 

12) PANDEMIJA KORONAVIRUSA -  SUH je na nacionalnoj razini intenzivno djelovao i 

za vrijeme pandemije, pokretao inicijative npr. za isplatu Covid dodatka, provjeru učinkovitosti 

cjepiva na najstariju populaciju, zahtijevao dostavu mirovina poštom itd. 

 

B.  P R O G R A M S K E    A K T I V N O S T I 
 

1. PARTICIPACIJA: 

 

a) NACIONALNO VIJEĆE ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE 
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          SUH u Nacionalnom vijeću ima tri člana, od kojih i mjesto predsjednice NV-a. SUH 

aktivno i angažirano sudjeluje na sjednicama, koje se održavaju u pravilu jednom dvomjesečno, 

iznosi prijedloge vezane za poboljšanje umirovljeničkog standarda u Hrvatskoj. Na sjednicama 

su bili razmatrani brojni prijedlozi i inicijative umirovljenika. Odmah poslije parlamentarnih 

izbora 11.10.2020. je s premijerom potpisan novi osnivački sporazum, te su održane tri sjednice. 

SUH je, na primjer, u srpnju 2019. godine na 13. sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike 

i starije osobe, zatražio raspravu o privatnim i obiteljskim domovima, čiji su korisnici izloženi 

nemaru i ugrozi. Požar i smrti u domu za starije u Andraševcu u siječnju 2020. pokazali su 

opravdanost te rasprave te je zatraženo hitno povećanje broja socijalnih inspektora, što je i 

učinjeno. 

             Na prijedlog SUH-a  i MUH-a na 15. sjednici Nacionalnog vijeća prihvaćeno je da se 

osnuje radna skupina za razmatranje mogućnosti uvođenja novog modela obiteljske mirovine, 

i to tako da se uz zadržavanje vlastite mirovine, ostvari postotak partnerove/čine, za što je 

osnovana radna skupina. Nacionalno vijeće kao savjetodavno tijelo Vlade RH je itekako 

korisno jer se radi ne samo na sjednicama, već i kroz brojne bilateralne sastanke, radne 

dogovore i skupine, te putem pregovora u okviru nadležnog Ministarstva te s premijerom. 

 Umirovljeničke udruge već godinama iniciraju da se i na razini županija i gradova 

uspostave slična vijeća, savjeti ili vijeća za umirovljenike i starije osobe, ali trenutno, koliko 

nam je poznato, takvo tijelo postoji samo u Istri i Varaždinu. 

 

  b) HZMO – HZZO 

         SUH je zadržao i mjesto u Upravnom vijeću HZMO-a (na poziciji zamjenice 

predsjednice), što je vrlo korisno za dobivanje informacija, utjecaj na odluke te pokretanje 

inicijativa. Kako SUH i MUH imaju po jednog predstavnika u Upravnom vijeću HZMO-a, 

često su postavljani zahtjevi u interesu umirovljenika. Tijekom 2016. i 2017. godine SUH je 

kroz Upravno vijeće HZMO-a u više navrata poticao vraćanje mogućnosti dostave mirovina 

putem pošte, zbog objektivne diskriminacije korisnika u udaljenim područjima i na otocima, te 

mogućoj većoj izloženosti prijevarama. Participacija u takvom tijelu je korisna za 

umirovljenike. 

         SUH i MUH su 6. srpnja 2018. godine 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 uključila bi i dva predstavnika umirovljenika, kao najveće 

skupine korisnika zdravstvene zaštite i osiguranih osoba. Nažalost to nije ostvareno. 

 

2. PRAVNO SAVJETOVALIŠTE SUH-a  

            Rješenjem Ministarstva pravosuđa od 5. veljače 2016. godine Sindikatu umirovljenika 

Hrvatske odobrio se upis u Registar pružatelja primarne pravne pomoći. Ovim rješenjem SUH 

je ovlašten za pružanje primarne pravne pomoći na području Republike Hrvatske. No, Pravno 

savjetovalište SUH-a djeluje od 2005. godine. Desetak tisuća pruženih usluga, a samo u 2020. 

zabilježenih 1.640 kontakata osobno, telefonom, te redovnom i elektronskom poštom, brojke 

su koje su impresivne, osobito u uvjetima pandemije. 

Velik broj korisnika dnevno se obraća s upitima, a organiziraju se i gostovanja 

savjetovališta u podružnicama, te objavljuje redovita stranica pravnih savjeta u mjesečniku Glas 

umirovljenika. Zapošljavanjem mladih pravnika putem projekata, Pravno savjetovalište se 

ojačalo, a time se i sama produktivnost poboljšala. Neke podružnice imaju organizirana i 

vlastita povremena pravna savjetovališta. Pravno savjetovalište SUH-a daje značajni doprinos 

ugledu SUH-a. 

 

3. INFORMIRANJE - GLAS UMIROVLJENIKA, WEB I FB 
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            Mjesečno glasilo SUH-a izlazi već 26. godinu, te se godišnje izdaje 11 brojeva s jednim 

dvobrojem. Osobito su značajni podlisci Vodič HZZO i info.HZMO, temeljem kojih starije 

osobe stječu korisne informacije i savjete, a ujedno su i materijalna osnova za izlaženje glasila. 

SUH-a je vrlo vidljiv i na pretraživačima te samo 2020. godine je imao 168.000 pogleda. 

SUH ima i redovitu „stranicu“ na portalu Treća dob, a članci se prenose i na brojnim drugim 

portalima poput mirovina.hr i mojevrijeme.hr, te dugiživot.hr. Na web stranici se redovito 

postavlja i Glas umirovljenika, i to od broja 175 od ožujka 2011., do najnovijeg broja 290 od 

veljače 2021. Iz online brojeva je moguće prepoznati razvojni put glasila. Glasilo je besplatno 

za članove SUH-a, no trošak dostave, odnosno poštarine, se obračunava/refundira u iznosu od 

50 kuna godišnje. 

SUH redovito puni i Facebook stranicu „Peticija protiv siromaštva starijih osoba“, koja 

je u 2020. godini imala 4,6 milijuna dosega, dok je web stranica www.suh.hr lani imala 74.500 

posjeta.  

SUH inače posvećuje visoku pozornost potrebi informiranja starijih osoba o njihovim 

pravima, te kroz vlastite „kanale“, ali i medijski prostor, doseže potrebite. Problem je što je 

društveni interes za starije vrlo nizak, oni sami su informatički nepismeni (samo oko 14 posto 

se služi kompjutorom), pa je kampanjski i projektni pristup, uz vlastito glasilo, svakako 

značajan prinos ljudskim pravima starijih. 
 

4. INICIJATIVE ZA ZAKONSKE IZMJENE: U protekle četiri godine pokrenute su brojne 

inicijative za zakonske i ine izmjene i „popravak“ nekih propisa, procedura i praksi, te uvođenje 

mjera, od kojih navodimo neke: 

 

a)  INICIJATIVA ZA IZMJENE I DOPUNA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA 

       SUH i MUH traže još od daleke 2012. godine izmjenu Zakona o obveznim odnosima no 

nailaze na pravnu šutnju koja rezultira povećanjem „lešinarstva“ i zloporabama osoba starije 

životne dobi i umirovljenika. 

        Dana 3. siječnja 2017. godine SUH je podnio Ministarstvu pravosuđa prijedlog izmjena i 

dopuna Zakona o obveznim odnosima, koje se odnose  na ugovore o dosmrtnom i doživotnom 

uzdržavanju. Ubrzo je stigao obećavajući odgovor u uključivanju prijedloga u buduće izmjene, 

no nažalost došao je novi ministar, i ništa se nije dogodilo. A u međuvremenu još jedan novi 

ministar. 

         Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske dana 8. siječnja 2020. 

godine su uputile Ministarstvu pravosuđa RH Inicijativu kojom traže da se konačno ukine 

institut dosmrtnog uzdržavanja, no nažalost, ministarstvo je odbilo sve naše zahtjeve. Stoga je 

dana 2. ožujka 2021. SUH ponovno uputio apel ministru Ivanu Malenici. U Inicijativi se 

ponovno predlaže da se odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na ugovor o 

dosmrtnom uzdržavanju sadržane u člancima 586., 587., 588. i 589 ukinu, a time i institut 

dosmrtnog uzdržavanja i u svim drugim zakonskim propisima u kojima je na bilo koji način 

spomenut ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (npr. Obiteljski zakon, Zakon o socijalnoj skrbi). 

Još nismo dobili nikakav odgovor. 

 

b)  INICIJATIVA ZA UVOĐENJE NOVOG MODELA OBITELJSKE MIROVINE 

SUH se godinama bori za uvođenje novog modela obiteljske mirovine. Po sadašnjem 

zakonu, u trenutku smrtni bračnog partnera možete naslijediti 70 posto njegove mirovine, ali se 

u tom slučaju morate odreći svoje. Velik broj obiteljskih umirovljenika, od kojih su 93 posto 

žene žive u dubokom siromaštvu. Zbog toga SUH i MUH predlažu mogućnost izbora, 

povećanje udjela sa 70 posto na 85 posto mirovine preminulog, ili mogućnost nasljeđivanja 

dijela mirovine preminulog bračnog partnera uz zadržavanje svoje mirovine, što u Hrvatskoj 

trenutačno nije moguće. U 2019. godini održano je nekoliko sastanaka Radne skupine za izradu 

http://www.suh.hr/
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novog modela obiteljske mirovine u kojem se nalaze i predstavnici umirovljeničkih udruga, čiji 

je rad obnovljen i u novom mandatu Vlade, kada je 18. veljače 2021. godine Radna skupina 

održala prvi sastanak. 

 

c) USVAJANJE ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STARIJE OSOBE 

              SUH je sudjelujući u radnoj skupini za izradu Strategije o socijalnoj skrbi za starije 

osobe 2017. godine predložio uvođenje državne naknade za starije od 65 godina koji nemaju 

dovoljno radnog staža za ostvarivanje starosne ili prijevremene starosne mirovine. Od rujna 

2019. do kraja godine održale su se tri sjednice radne skupine za utvrđivanje kriterija za obuhvat 

potencijalnih korisnika nacionalne naknade. Prihvaćeni su glavni prijedlozi umirovljeničkih 

udruga da se promijeni naziv nacionalna mirovina u nacionalnu naknadu za starije osobe, te da 

se ne uvodi imovinski, već samo prihodovni cenzus. Dana 10. veljače 2020. godine upućeni su 

prijedlozi izmjena Nacrta Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe upućeni Ministarstvu 

rada da pravo na naknadu imaju i osobe koje su pokrenule sudski postupak za raskid ugovora o 

dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju te da se osigura dostava naknade putem pošte – no ti 

zahtjevi nažalost nisu usvojeni. 

           Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe usvojen je 18. svibnja 2020., a planiralo se 

da će već u 2021. godini usrećiti oko 20 tisuća siromašnih hrvatskih građana starijih od 65 

godina, koji će popuniti svoj siromašni budžet za 800 kuna mjesečno. Prve isplate počele su u 

veljači 2021. godine za siječanj, no pravo je u prvom mjesecu ostvarilo tek oko 3 tisuće 

korisnika, zbog čega su predstavnici SUH-a već javno izrazili nezadovoljstvo nedovoljnom 

kampanjom od strane Ministarstva rada i HZMO-a. SUH je aktivno sudjelovao u radnoj skupini 

i uspio uvelike utjecati na oblikovanje zakona.  

 

d) INICIJATIVE VEZANE ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO  OSIGURANJE 

              Nastavno na višegodišnje inicijative kroz Nacionalno vijeće, dana 28. veljače 2019. 

godine su SUH i MUH započeli pregovore o povećanju prihodovnog cenzusa za besplatno 

dopunsko osiguranje, zahtijevajući  da se utvrdi na razini tadašnje linije siromaštva od 2.485 

kuna, te da se automatski usklađuje prema utvrđenoj liniji svake godine. Nakon brojnih 

razgovora i lobiranja, tri prosvjeda pred Vladom te razgovora s ministrom Zdravkom Marićem 

i premijerom Andrejom Plenkovićem, ishodovalo se povećanje prihodovnog cenzusa na 2.000 

kuna za samca, te njegovo usklađivanje jednom godišnje sukladno usklađivanju mirovina.  

Na tisuće umirovljenika obradovala je vijest da je Hrvatski sabor konačno usvojio 

izmjene Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju kojima se od 1. svibnja 2020. 

povećao prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na besplatnu policu dopunskog zdravstvenog 

osiguranja. Dapače, svim osiguranicima kojima je po automatizmu poslana obavijest da će 

izgubiti dopunsko, to je pravo u naravi zadržano. Tako je u svibnju izvršena revizija oko 14.000 

polica te je utvrđeno da gotovo 6.000 osiguranika koji su prethodno izgubili to pravo, mogu biti 

vraćeni u sustav. Tim je izmjenama Zakona oko 20.000 tisuća siromašnih osoba ostalo ili ušlo 

u sustav besplatnog dopunskog osiguranja. S obzirom da su umirovljeničke udruge inzistirale 

da u Zakon uđe automatsko usklađivanje prihodovnog cenzusa svake godine, najkasnije do 30. 

studenoga, time se prati usklađivanje mirovina, tako da više nitko neće gubiti besplatno 

dopunsko zato što mu je za koju kunu povećana mirovina.  

Očekivano, 26. studenoga Upravno vijeće donijelo je Odluku o usklađivanju 

prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog 

osiguranja iz državnog proračuna u 2021. godini. To znači da je od 1. siječnja 2021. godine 

cenzus za člana obitelji povišen na 1.600,12 kuna, a za samca, na 2.047,20 kuna. Tako je 

sigurno da od početka ove godine nadalje niti jedan umirovljenik neće zbog usklađivanja 

mirovine izgubiti dopunsko. 

Zahtjev za povećanje prihodovnog cenzusa do linije siromaštva i dalje ostaje aktualan. 
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e) ZAHTJEV ZA POVLAČENJE PRIJEDLOGA O OBVEZNIM PLAĆENIM 

LIJEČNIČKIM PREGLEDIMA ZA STARIJE VOZAČE 

      Od 2016. do 2019. godine MUP je u četiri navrata pokušao uvesti obvezno plaćanje 

liječničkih pregleda za vozače starije od 65 godina, no sva četiri puta SUH i MUH uspjeli su se 

izboriti da se u nove Zakone o sigurnosti prometa na cestama ne uvrsti taj prijedlog. Lobiji 

medicine rada više puta su preko ljudi u MUP-u pokušali progurati taj prijedlog, no ujedinjene 

umirovljeničke udruge to su spriječile. Zadnji put MUP je to najavljivao u proljeće 2019. 

godine, no nakon četiri mjeseca poprilično iscrpljujuće bitke argumentima, sastancima s 

ministrima te premijerom, SUH i MUH spriječili su taj zakonski prijedlog, na radost više od 

280.000 starijih vozača. U jednom od brojeva Glasa umirovljenika u 2020. istražili smo i 

statističke podatke, prema kojima je udio vozača starijih od 65 godina u izazivanju prometnih 

nesreća, kao i nesreća sa smrtnim posljedicama niži od prosjeka. 

  

f) INICIJATIVA ZA IZMJENE I DOPUNE OBITELJSKOG ZAKONA I ZAKONA O 

PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU 

             SUH je s Hrvatskom udrugom za ravnopravno roditeljstvo 21. studenoga 2019. uputio 

zajedničku inicijativu Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa 

zahtjevom da bake i djedovi ne moraju temeljem sudskih odluka plaćati alimentaciju za svoje 

unuke, tražeći izmjene i dopune Obiteljskog zakona i Zakona o privremenom uzdržavanju. 

Nažalost, ta je inicijativa odbijena, pa je tako država amnestirana od pružanja privremenog 

uzdržavanja u svakom slučaju gdje nije prethodno pokušana ovrha na mirovini baka i djedova. 

           SUH je s Maticom umirovljenika ponovno uputio hitan apel za izmjenama i dopunama 

Obiteljskog zakona, Zakona o privremenom uzdržavanju te Ovršnog zakona dana 17. studenog 

2020. godine ministru pravosuđa sa zahtjevom da se Inicijativa uzme u razmatranje te da se 

hitno zaustavi prebacivanje tereta države na leđa baka i djedova i da se sačuvaju ionako niske 

mirovine od daljnjeg smanjenja te da se država aktivnije uključi u rješavanje pitanja 

uzdržavanja djece, a ne oslanjajući se na umirovljenike jer oni imaju „sigurne“ prihode. 

Republika Hrvatska je jedina zemlja u europskoj uniji u kojoj je u Obiteljskim zakonom 

propisana supsidijarna dužnost uzdržavanja unuka od strane bake i djedova ukoliko to ne mogu 

roditelji, ne postavljajući nikakve uvjete za takvo uzdržavanje.  

 

g) SPUŠTANJE IMOVINSKIH PRAVA NA DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE 

NA ŽUPANIJE 

U ovom su mandatu veliki uspjeh ostvarile umirovljeničke udruge, Sindikat 

umirovljenika i Matica umirovljenika Hrvatske, koji su se nakon dugogodišnje borbe i pisanja 

bezbroj inicijativa i zahtjeva Vladi RH izborile da se vlasništvo nad 31 društvenim domom za 

starije osobe prenese na županije, koje su od 2001. imale samo osnivačka prava. Naime, Vlada 

je na sjednici 12. studenog 2020. donijela zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo rada, 

mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da u suradnji s HZMO-om uredi 

zemljišnoknjižno stanje na nekretninama koje koriste javne ustanove, domovi za starije i 

nemoćne osobe, u cilju prijenosa vlasništva na tim nekretninama s HZMO na jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave kao osnivače domova za starije i nemoćne osobe.  

Ono što je bitno naglasiti je da će se to uraditi besplatno, što je bila glavna točka 

prijepora svih ovih godina, kada je HZMO odbijao zahtjeve jedinica lokalne i područne 

samouprave za besplatnim prijenosom vlasništva, te je predlagao uspostavu zakupnog odnosa 

pa čak i kupoprodaju, što bi dovelo do daljnje privatizacije socijalnih usluga za starije. Riječ je 

o paketu vrijednosti od više od 2 milijarde kuna. 

 

h)  INICIJATIVA ZA OBUSTAVOM OVRHA  
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            SUH je 17. travnja 2020. uputio inicijativu Ministarstvu financija da se zbog korona 

krize što hitnije izvrše izmjene Ovršnog zakona kako bi se i umirovljenicima obustavila 

provedba ovrhe na mirovinama na tri mjeseca, uz mogućnost produljenja odlukom Vlade za još 

tri mjeseca, odnosno kako će biti propisano za druge ovršenike fizičke osobe. Naš zahtjev je 

prihvaćen, kao i zahtjev od 15. svibnja 2020. da se na još tri mjeseca produži obustava ovrha 

za umirovljenike.  

      Nadalje, dana 2. rujna 2020. SUH i MUH zatražili su da se uvede produljenje obustave 

ovrha na mirovine do donošenja novog Ovršnog zakona, kojim bi se pojeftinio postupak i uvelo 

razmjerno plaćanje duga, a ne kamate prije glavnice. SUH je već prethodno inicirao i pozdravio 

i dosadašnje dvije odgode temeljem Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim 

postupcima  za vrijeme trajanja posebnih okolnosti do 18. listopada 2020., nakon čega je s 

Maticom zatražio i da se nakon tog datuma produži obustava ovrha, no taj zahtjev nije usvojen. 

 

i) INICIJATIVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STATUS NJEGOVATELJA ZA   

SKRB O STARIJIM OSOBAMA ZA ČLANOVE OBITELJI  

           SUH je 15. svibnja 2020. godine uputio Ministarstvu i Vladi RH ponovljenu inicijativu 

za ostvarivanje prava na status njegovatelja za skrb o starijim osobama za članove obitelji. Iako 

je Strategijom socijalne skrbi za starije osobe 2017. - 2020. predviđeno uvođenje statusa 

njegovatelja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odustalo je od te 

mjere. U obrazloženju samo navode da je u tijeku provedba projekta „Formalni i neformalni 

oblici skrbi za starije osobe – analiza i istraživanje“ te da će o pribavljenim podacima ovisiti 

prijedlozi budućih zakonskih rješenja. 

 

j) INICIJATIVA ZA BESPLATNU DOSTAVU MIROVINA POŠTOM 

Od 1.1.2014., kad je tadašnja SDP-ova Vlada ukinula mogućnost dostave mirovina 

poštom za novo umirovljenje, SUH je više puta ponavljao inicijativu za ukidanje takve štetne 

zakonske odredbe, a 11. rujna 2018. obnovio je Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o 

mirovinskom osiguranju (NN 157/2013) kojom bi se ponovo omogućila dostava mirovina 

potrebitima putem pošte, umjesto što se forsira isplata samo putem banaka. 

Postojećim zakonskim odredbama neizravno i višestruko se diskriminira umirovljenike 

na osnovi mjesta stanovanja (boravišta/prebivališta) i zdravstvenog stanja. Iako zakon naizgled 

vrijedi jednako za sve, prilikom primjene istog vidljiva je diskriminacija nemalog dijela 

umirovljenika. Nije ostvarena jednaka mogućnost korištenja mirovinskih prava kod korisnika, 

jer ne postoji ista rasprostranjenost poslovnica banaka i bankomata diljem Hrvatske čime dolazi 

do geografske izoliranosti koju karakterizira i slabija gradska prometna povezanost, te 

nepostojanje iste prilikom loših vremenskih neprilika.  

Najtežom posljedicom sadašnjeg zakona smatra se povećana stopa manipulacije i 

iskorištavanja umirovljenika od strane bližnjih članova obitelji, rodbine i susjeda i znanaca. 

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.  

Pojavom pandemije koronavirusa SUH je s MUH-om 31. ožujka 2020. uputio žurnu 

inicijativu HZMO-u za privremeno uvođenje besplatne dostave mirovina poštom s obzirom da 

je starijim osobama zbog izolacije još teže doći do svojih mirovina, no i taj zahtjev je odbijen. 

Nakon pogoršanja situacija u jesen, 8. listopada 2020. SUH je uputio zahtjev Ministarstvu 

unutarnjih poslova, Predstavnici umirovljeničkih udruga taj su zahtjev ponovili i na sastanku s 

premijerom Plenkovićem i ministrom Aladrovićem 11. veljače 2020. godine, kazavši da bi 

besplatna dostava mirovina poštom stajala državni proračun maksimalno 80 milijuna kuna, te 
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se očekuje da bi Vlada konačno mogla prihvatiti ovu inicijativu. Isti se zahtjev odnosi i na 

mogućnost isplate nacionalnih naknada putem pošte. 

 

 

5. APELI/PROSVJEDNA PISMA/PRIJAVE: SUH je prakticirao povremeno slanje 

otvorenih pisama ili javnih apela državnom vrhu te druge podneske tijelima vlasti, iako na takve 

pozive obično nije bilo odgovora, ali je zato pojačan medijski interes za pojedina pitanja od 

značenja za stariju populaciju. Navodimo neke od njih: 

 

a) INICIJATIVA PREMIJERU I PREDSJEDNICI 

              Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika dana 27.10.2016. godine 

zajedno su uputili Andreju Plenkoviću „Javne inicijative umirovljeničkih udruga glede poreza, 

doprinosa i mirovinskog sustava“ s deset obrazloženih zahtjeva, kojom prigodom su ponovili 

poznate zahtjeve o potrebi poboljšanja modela usklađivanja mirovina, prava na rad bez 

obustave mirovine, uvođenja minimalne i „socijalne mirovine“ itd. Nastavno na ovu inicijativu 

kroz 2017. su pokrenute brojne aktivnosti kako bi se ostvarili traženi zahtjevi. 

              U sadržaju Inicijative bili su ovi prijedlozi: povećanje neoporezivog dijela mirovine; 

ukidanje dodatnog zdravstvenog doprinosa od 1 i 3 posto; povrat stope od 20 posto za prvi 

mirovinski stup; ravnomjerno plaćanje mirovinskih i zdravstvenih doprinosa od strane 

poslodavaca i zaposlenih; ograničenje prekomjernog udjela novozaposlenih na određeno 

vrijeme (95 posto);  potrebno uvesti minimalnu mirovinu, i to u visini 50 posto od minimalne 

(bruto) plaće u prethodnoj godini; uvesti državnu naknadu za starije osobe koje nisu ostvarile 

pravo na mirovinu; potrebno je uvesti novi model obiteljske mirovine, sukladan europskoj 

praksi, tako da se preživjelom partneru na njegovu/njezinu mirovinu dodaje 30, 40 ili 50 posto 

mirovine preminulog partnera, ovisno o socijalnim kriterijima; u svjetlu inicijative da se 

omogući rad svim umirovljenicima koji to mogu i žele, a koji je postojećim modelom ograničen 

i diskriminirajući za prijevremene umirovljenike, potrebno je uvesti i druge fleksibilne oblike 

rada i radnog odnosa s punim i skraćenim radnim vremenom, privremene i povremene, ali samo 

uz plaćanje poreza i prireza, a pri tom se trebaju zadržati postojeći rad putem ugovora o djelu i 

autorskih ugovora za umirovljenike, s plaćanjem poreza od 25 posto i pripadajućeg prireza; 

korekcija u modelu usklađivanja mirovina i to tako da se postojeći varijabilni model ostvaruje 

u korist stopostotnog iznosa rasta povoljnijeg indeksa (plaća ili cijena). 

             Dana 30. lipnja 2017. godine upućen je dopis Predsjednici Republike s prijedlogom da 

se zajednički organizira konferencija ili okrugli stol o siromaštvu starijih osoba, na što je stiglo  

reagiranje da je tako nešto moguće tek početkom 2018. godine, ali poslije nije bilo kontakata. 

             Dana 19. srpnja 2017. na inicijativu Ureda pučkog pravobranitelja i SUH-a u Zakon o 

zaštiti od nasilja u obitelji uvrstilo se starije kao posebno ranjivu kategoriju i predvidjelo 

kažnjavanje onih koji ih zlostavljaju i zanemaruju. 

 

b) PODNOŠENJE PRIJAVA 

       Dana 30. prosinca 2016. godine SUH je podnio tužbu Uredu pučkog pravobranitelja 

protiv Ministarstva unutarnjih poslova zbog diskriminacije starijih osoba, zbog upornog 

pogodovanja lobiju medicine rada kroz obvezujuće odredbe o liječničkom pregledu nakon 65. 

godine, dok za to nema uporišta u tekućim statistikama niti u europskoj praksi. Novi prijedlog 

nema takvu odredbu. 

 Dana 31. listopada 2019. je podnesena pritužba na diskriminatorne stavove temeljem 

dobi Jelene Veljače u emisiji „Nedjeljom u dva“, što je izazvalo veći interes u medijima. 

Prethodno je u godišnjem izviješću Pučke pravobraniteljice za 2016. uključena i prijava protiv 

ekonomista Velimira Šonje zbog nazivanja umirovljenika penzioderima. 
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SUH je 3. travnja 2020. u priopćenju za medije najoštrije osudio istupe saborskog 

zastupnika Ivana Pernara protiv starijih osoba koji je pozvao na ukidanje mjera za sprečavanje 

širenja zaraze, nečovječno objašnjavajući kako stariji ljudi ionako moraju od nečega umrijeti. 

Pernar je na svojoj Facebook stranici s više od 300.000 pratitelja uveo anketu kojom nudi dva 

odgovora: „Svaki život je bitan!“ i „Od nečega se mora umrijeti“. Bilo bi to manje bitno kad bi 

bila riječ o jednom od marginalnih teoretičara zavjere kakvih ima u svim zemljama, kad se 

utjecaj tadašnjega saborskog zastupnika ne bi vidio i u tome da je čak 64 posto „anketiranih 

pratitelja“ prihvatilo njegovu tezu kako se od nečega mora umrijeti, a osobito ako si star, 

upozorava SUH. Vjerujemo da smo time dali doprinos njegovu ne-reizboru. 

 Nadalje, SUH je 19. svibnja 2020. podnio kaznenu prijavu Općinskom državnom 

odvjetništvu u Splitu protiv ravnatelja Doma za starije i nemoćne „Split“ Ivana Škaričića zbog 

kaznenog djela iz članka 192. Kaznenog zakona (NN 125/2011), teška kaznena djela protiv 

zdravlja ljudi, i to stavka 3. Kaznenog zakona RH koji se odnosi na slučajeve kad je prouzročena 

smrt jedne ili više osoba.  

 

c) PISMO PREMIJERU PLENKOVIĆU I MINISTRIMA 

        SUH je dana 30. studenog 2016. godine premijeru Plenkoviću i ministrima financija 

Mariću, i tadašnjim ministrima rada Ćoriću i zdravstva Kujundžiću, uputio prijedlog da se 

omogući i prijevremenim umirovljenicima rad do pola radnog vremena, te da se 

umirovljenicima koji privrede drugi dohodak, porezna stopa računa u vrijednosti od 50 posto 

pune porezne stope za drugi dohodak od 24 posto, kao što je, s istim umanjenjem, utvrđena 

obveza poreza za prvi dohodak od nesamostalnog rada ili mirovine, te da se bezuvjetno briše 

institut dodatnog zdravstvenog doprinosa za umirovljenike od 1 i 3 posto, kao neprimjerenog 

dvostrukog terećenja. Uspjelo se postići proširenje prava na rad i prijevremenim 

umirovljenicima. 

 

d) ZAHTJEVI UMIROVLJENIČKIH UDRUGA: HITNE MJERE PROTIV 

SIROMAŠTVA STARIJIH OSOBA 

SUH je zajedno s Maticom umirovljenika Hrvatske 14. veljače 2018. godine 

vladajućima i medijima uputio šest umirovljeničkih zahtjeva, potaknut najavom mirovinske 

reforme. Zahtjevi koji su upućeni motivirani su općim siromaštvom u starijoj populaciji, gdje 

je  u tom trenutku 52 posto mirovina bilo ispod tadašnje 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 odmah prihvaćen samo jedan: i to  

poboljšanje formule usklađivanja mirovine. Prihvaćeno je i da se krene u razmatranje uvođenja 

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 posto). Uvođenje zajamčene minimalne mirovine, 

čiji bi izračun bio direktno vezan uz bruto minimalnu plaću nije prihvaćeno.  

Međutim, usvojena je inicijativa za uvođenje državne naknade za starost, a kasnijim 

naporima i prosvjedima uspjelo se povisiti prihodovni cenzus za dopunsko zdravstveno 

osiguranje koji je bio nepromijenjen od 2004. godine.  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 – nije ostvareno, 

te se pregovori nastavljaju, ali je vjerojatan pozitivan ishod za proširenje prava na rad do pola 

radnog vremena za obiteljske umirovljenike. 
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e) 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. godine 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 starijih osoba, jer su 

prisiljene pješačiti po žegi i još moraju paziti da svojim kretanjem po cesti ne dovedu do 

prometne nezgode. 

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. 

 

f) PODNESAK USTAVNOM SUDU 

SUH je 4. rujna 2019. godine podnio Ustavnom sudu RH prijedlog za pokretanje 

postupka za ocjenu ustavnosti odredbi članka 99. Zakona o mirovinskom osiguranju, zbog 

stajališta da je uzrokovao pogodovanje umirovljenim vojnim osobama i vojnim i policijskim 

službenicima, dajući samo njima pravo rada u punom radnom vremenu uz zadržavanje pola 

mirovine. Nažalost, suci su bili mišljenja da Vlada može socijalna i ekonomska pitanja 

regulirati kako želi. 

 

g) TRAGEDIJA U ANDRAŠEVCU - HITNO SAZIVANJE SJEDNICE 

NACIONALNOG VIJEĆA ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE 

SUH i MUH su 13. siječnja 2020. godine, dva dana nakon strašne tragedije u ilegalnom 

domu u Andraševcu poetičnog naziva Zelena oaza, u kojem je izgorjelo šest osoba, zatražili 

hitno sazivanje javne sjednice Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. Sjednica je 

održana 24. siječnja 2020. godine, ali na njoj nije sudjelovao ministar Aladrović. Na sjednici 

Nacionalnog vijeća se željelo razmotriti nesuglasja u sustavu i približiti odgovorima o stvarnom 

stanju na tržištu socijalnih usluga starijim osobama, koje je dobrim dijelom u sferi ilegale i bez 

stvarnog nadzora. Također, cilj ove sjednice bio je i preporučiti potrebne mjere za prevenciju i 

popravak stanja.  

 

h) PROTIV DISKRIMINACIJE UMIROVLJENIČKE RADNIČKE POPULACIJE 

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske još je 12. rujna 2019. godine uručila 

ministru Josipu Aladroviću inicijativu u kojoj se moli da se ispravi nepravda među 

najsiromašnijim umirovljenicima – korisnicima instituta najniže mirovine. Naime, prema 

sadašnjoj propisima korisnicima najniže mirovine koji se zaposle do pola radnog vremena 
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usteže se zakonski utvrđena najniža mirovina, te se priznaje samo mirovina određena prema 

stažu i plaći. Tako se toj skupini umirovljenika dodatak od njihove zarađene mirovine do 

najniže odmah oduzima. 

 Od ministarstva je SUH 3. listopada 2019. godine dobio odgovor da je takvo rješenje 

ispravno zato jer se najniža mirovina kao zaštitni institut „plaća iz državnog proračuna“, što 

apsolutno nije točno. Najniža mirovina se plaća iz javnog stupa međugeneracijske solidarnosti, 

kao unutargeneracijski vid solidarnosti s najslabijima.  

 Sindikat umirovljenika Hrvatske je 30. travnja 2020. godine poslao upit Ministarstvu rada 

i mirovinskog sustava i ministru Aladroviću kojim se željela skrenuti pozornost na očiglednu 

diskriminaciju umirovljeničke radničke populacije, za koje se za razliku od drugih poslodavci 

u vrijeme korona krize nisu dobila državne potpore za očuvanje radnih mjesta. Stoga je SUH 

upitao Ministarstvo hoće li i kada poduzeti mjere kojima će se ispraviti ova nelogična i 

neprimjerena nepravda. Odgovor, negativan, stigao je gotovo mjesec dana kasnije gdje je 

navedeno da sufinanciranje radničkih plaća izrazito financijsko opterećenje državni proračun, 

dok u isto vrijeme Vlada Republike Hrvatske osigurava sigurnu i redovnu isplatu mirovina. 

 

i) ZAHTJEV ZA UVOĐENJEM SOLIDARNOG DODATKA NA MIROVINU  

           SUH i MUH su 6. travnja 2020. godine uputili otvoreno pismo hrvatskoj Vladi sa 

zahtjevom da se za vrijeme trajanja krize uzrokovane pandemijom koronavirusa isplaćuje 

solidarni dodatak na mirovine umirovljenicima, i to obrnuto proporcionalno visini mirovine, 

tako da oni s mirovinama nižima od dvije tisuće kuna dobiju najviše, npr. 400 kuna solidarnog 

dodatka mjesečno, oni s dvije do tri tisuće kuna mirovine 300 kuna, od tri do četiri tisuće 200 

kuna, oni s mirovinom od četiri do pet tisuća kuna 100 kuna dodatka, dok bi se onima s 

mirovinama višima od pet tisuća kuna solidarni dodatak od 100 kuna isplaćivao samo ako je 

riječ o samcima. Vlada ne da je odbila, već uopće nije ni odgovorila na naše pismo. 

 Ipak, predsjednice SUH-a i MUH-a, zajedno s predsjednikom Hrvatske stranke 

umirovljenika usuglasile su stavove te na sastanku s premijerom Plenkovićem i ministrom 

Aladrovićem 11. veljače 2020. godine zatražili da se umirovljenicima isplati jednokratni 

solidarni dodatak u 2021. godini, prema kojem bi oni koji imaju mirovinu nižu od linije 

siromaštva (2.710 kn) dobili 150 eura, od 2.710 do 5.000 kuna bi dobili 100 eura, a 50 eura bi 

dobili samci koji imaju mirovinu veću od 5.000 kuna. Ni taj prijedlog nije prihvaćen, a 

pregovori su nastavljeni 25.2.2021. te se očekuje da će doći do isplate barem za najsiromašnije 

umirovljenike do 4.000 kuna, u više razreda. 

 

j) PRIOPĆENJE U VEZI OSNOVNIH PRAVA U DOMOVIMA ZA STARIJE I 

NEMOĆNE 

Dana 2. prosinca 2020. godine poslano je zajedničko priopćenje Sindikata 

umirovljenika i Nacionalnog saveza Treća dob Hrvatska svim korisnicima domova za starije i 

nemoćne da se hitno omogući pravo na osnovne potrebe od njege, skrbi te telefonskih poziva 

njihovim obiteljima i prijateljima. Umirovljeničke udruge Sindikat umirovljenika Hrvatske i 

Treća dob Hrvatska upozoravaju na opće prošireno zanemarivanje starijih i nemoćnih osoba u 

obiteljskim i privatnim domovima za starije osobe, posebice u vrijeme pandemije te pozivaju 

na hitan sustavni nadzor u svrhu osiguravanja osnovnih životnih potreba kao što su njega, skrb 

i kontakti korisnika domova s obitelji i prijateljima.  

 

k) PRIOPĆENJE PROTIV CIJEPLJENJA STARIJIH GRAĐANA ASTRA/ZENECOM 

Dana 7. veljače 2021. godine dvije najveće umirovljeničke udruge Sindikat 

umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske neodložno su zatražile od Stožera 

civilne zaštite RH da do daljnjega ograniči cijepljenje s cjepivom protiv COVID-19 

AstraZeneca na populaciju do najviše 65, odnosno 60 ili 55 godina starosti, iz razloga što je do 
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sada tako odlučio velik dio europskih zemalja, njih najmanje 20, dok je Švicarska s njim 

privremeno otklonila cijepljenje svih dobnih skupina. 

Sindikat umirovljenika se ponudio biti domaćinom zajedničkoj konferenciji za 

novinare, koja je sazvana za 11. veljače 2021, a u kojoj su uz SUH i MUH sudjelovale i tri 

najveće umirovljeničke stranke. Premijer je zamolio predstavnike SUH-a, MUH-a i HSU-a, da 

dođu rano ujutro s njim i ministrima Berošu i Aladroviću, kojom su prilikom predstavljena tri 

aktualna pitanja o ograničavanju uporabe AstraZenecinog cjepiva do dobi od 65 godina, isplati 

Covid-19 dodatka umirovljenicima i mogućem oživljavanju besplatne dostave mirovine i 

nacionalne naknade poštom. Nakon toga je održana konferencija za novinare na kojoj je 

predsjednica SUH-a upitala političare hoće li provesti još jednu kampanju s cijepljenjem svojih 

roditelja AstraZenecom, nakon što su se oni cijepili Pfizerom. 

 

 

 

 

7. REFORME 

 

7.1. MIROVINSKA REFORMA 

Izmjenama mirovinskih zakona koji su većim dijelom stupili na snagu 1. siječnja 2019. 

godine, zahvaljujući Inicijativi67jepreviše, kojom je prikupljeno gotovo 750.000 potpisa, a koju 

je javno i organizacijski podržao i SUH, od 1. siječnja 2020. godine uvjet za stjecanje starosne 

mirovine i dalje je 65 godina života, a penalizacija za prijevremenu mirovinu je smanjena na 

12 posto za pet godina. 

Na inicijativu SUH-a od 1. siječnja 2019. prilikom odlaska u mirovinu umirovljenik 

može birati u kojem će stupu ostvariti mirovinu – samo u prvom stupu uz dodatak od 27 posto 

za razdoblje do 2002. godine te 20,25 posto za kasnije uplate, ili je mogao izabrati mirovinu iz 

oba stupa, gdje je mogao dobiti jednokratnu isplatu od 15 posto bruto iznosa od ukupno 

kapitaliziranih sredstava doznačenih Mirovinskom osiguravajućem društvu. 

SUH je kroz mirovinsku reformu zagovarao osnivanje Hrvatskog mirovinskog 

osiguravajućeg društva za isplatu mirovina iz drugog stupa, što bi indirektno povećalo mirovine 

zbog smanjenih troškova u odnosu na postojeći monopolistički MOD pri RBA banci, a koji je 

prešao u vlasništvo slovenskog Triglava. Zahvaljujući sudjelovanju predstavnika SUH-a u 

Upravnom vijeću HZMO-a, od siječnja 2021. godine započeo je s radom HRMOD. 

Od 1. siječnja 2019. proširen je krug korisnika mirovine koji mogu raditi do polovice 

punog radnog vremena uz isplatu mirovine u punom iznosu, pa tako to sad mogu i korisnici 

prijevremene mirovine i dugotrajni osiguranici. Nažalost, nisu obuhvaćeni i korisnici obiteljske 

mirovine, koji su u velikom broju žene koje imaju najniže mirovine. 

Kvalitetna promjena je svakako i to da se svakoj majci ili posvojiteljici koja je otišla u 

mirovinu iza 1. siječnja 2019. dodaje šest mjeseci staža po djetetu, čime se mirovina prosječno 

povećava za 2,04 posto po djetetu. Neshvatljivo je da se to pravo priznalo samo „unaprijed“, tj. 

novo umirovljenima, a ne i umirovljenima koji su podigli svoju djecu. SUH i dalje predlaže da 

se prizna najmanje dvije godine po djetetu i to redovnog staža te da to pravo imaju sve 

umirovljenice. 

Od 1. srpnja 2019. Vlada je na zahtjev umirovljeničkih udruga pristala promijeniti 

formulu za usklađivanje mirovina pa je takozvana švicarska formula (50 posto indeksa rasta 

cijena i 50 posto indeksa rasta plaća) promijenjena u varijabilnu 70:30 u korist povoljnije i kod 

drugog usklađivanja u godini. Također od 1. srpnja 2019. godine na snagu je stupila i odredba 

o određivanju najniže mirovine koja se za svaku godinu mirovinskog staža određuje u visini 

100 posto aktualne vrijednosti mirovine. Najniže mirovine tako su porasle za 3,13 posto. I ovdje 

je riječ o inicijativi SUH-a radi uvećanja mirovina najsiromašnijih. 
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      Dana 12. rujna 2019. godine su čelnice SUH-a i MUH-a održale radni dogovor s 

novoizabranim ministrom rada i mirovinskog sustava Josipom Aladrovićem, kojom prigodom 

su mu uručeni zahtjevi umirovljeničkih udruga oblikovani u desetak prioriteta, među kojima su 

cenzus za dopunsko, dodatni zdravstveni doprinos, pad realne vrijednosti mirovina, potreba 

korekcije modela usklađivanja na barem 80 post povoljnijeg indeksa, novi model obiteljskih 

mirovina itd. 

            Predsjednice umirovljeničkih udruga 2. rujna 2020. su razgovarale s ministrom rada, 

mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u vezi nastavka rada, odnosno uspostave novog 

Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, kao savjetodavnog tijela Vlade RH za sva 

pitanja od interesa za umirovljenike. 

 

 

 

 

  

7.2. ZDRAVSTVENA REFORMA 
  
a)   Inicijativa protiv poskupljenja police dopunskog osiguranja 

SUH i Matica umirovljenika Hrvatske su još 31. ožujka 2016. održali zajedničku press-

konferenciju protiv poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja, koje je tada bilo 

najavljeno. Istodobno se zahtijevalo i povišenje prihodovnog cenzusa. SUH je 20. rujna 2018. 

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. To, je, međutim, 

u dosta simboličkim vrijednostima, ostvareno tek u 2020. godini. Najvažnije je, međutim, što 

je postignuto zakonsko uređenje da se svake godine cenzus usklađuje. Tako je 26. studenoga 

Upravno vijeće HZZO-a donijelo Odluku o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje 

prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2021. 

godini. To znači da je od 1. siječnja 2021. godine cenzus za člana obitelji povišen na 1.600,12 

kuna, a za samca, na 2.047,20 kuna. Tako je sigurno da od početka ove godine nadalje niti jedan 

umirovljenik neće zbog usklađivanja mirovine izgubiti dopunsko. 

  
b) Inicijativa za uvođenje novog načina izračuna dodatnog doprinosa za zdravstveno 

osiguranje iz mirovine 
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. Zatraženo je da se odbitak od tri posto računa samo na iznos mirovine 

iznad iznosa prosječne neto plaće u prvih osam mjeseci prethodne godine. 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. 
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SUH i MUH su 27. listopada 2020. ponovno uputili Vladi i Ministarstvu financija 

inicijativu za uvođenje novog načina izračuna dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz 

mirovine, te je zatraženo da se doprinos obračunava na razliku visine prosječne neto plaće u 

prvih osam mjeseci prethodne godine umjesto na cijelu mirovinu. 
  
c) Upravno vijeće HZZO-a 
            SUH i MUH već godinama pregovaraju s predstavnicima Ministarstva zdravstva o 

dobivanju dva mjesta u Upravnom vijeću HZZO-a za predstavnike umirovljeničkih udruga, te 

je u više navrata to bilo potvrđeno kao izvjesno, ali do sada nije ostvareno. 
 

 
 

8.  PROSVJEDI/PETICIJE: 

a) Dana 26. lipnja 2017. godine upućen je javni poziv Sindikata umirovljenika Hrvatske za 

umirovljeničke prosvjede pod nazivom „ZAUSTAVIMO SIROMAŠTVO I PONIŽENJE U 

STAROSTI“. U organizaciji Sindikata umirovljenika Hrvatske više od sedam tisuća građana i 

građanki, većinom starije dobi, izašlo je 10. listopada 2017., unatoč kiši, na trgove Zagreba, 

Splita, Pule, Osijeka i Slavonskog Broda, a tri dana kasnije i Zadra, kako bi poručili vladajućima 

da nema vremena za zaustavljanje siromaštva starijih te da moraju reagirati odmah. 

 

b) SUDJELOVANJE U SINDIKALNOM PROSVJEDU PROTIV MIROVINSKE 

REFORME 

SSSH je u suradnji s MHS-om i NHS-om oko gorućih pitanja u zemlji te u subotu 20. 

listopada 2018. godine na Europskom trgu u Zagrebu organizirao prosvjed pod nazivom 

„DoŽivi mirovinu! I tebe se tiče!“ SUH je okupio petstotinjak aktivista, a na prosvjed je došlo 

i nekoliko tisuća umirovljenika koje je SUH javno pozvao, 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.  

 

c) PROSVJEDNA AKCIJA UOČI MIROVINSKE REFORME 

SUH je 4. prosinca 2018., 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. 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. 

 

d) SUDJELOVANJE U PRIKUPLJANJU POTPISA ZA INICIJATIVU #67 JE 

PREVIŠE 

         SUH je aktivno sudjelovao u prikupljanju potpisa za navedenu inicijativu, a u nekim 

gradovima poput Vrgorca, Omiša i drugih, samoinicijativno otvorio potpisivačka mjesta. 

Umirovljenici su se i zbog svoje djece i unučadi u ime solidarnosti potpisali za referendumsku 

inicijativu. Inicijativa je uspjela utoliko što je postignut dogovor Vlade Republike Hrvatske i 

uključenih sindikata i udruga te referendum nije proveden. 
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e) PROSVJEDI ZA NOVI CENZUS DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 

SUH je tri četvrtka zaredom, 24. i 31. listopada te 7. studenog 2019. godine ispred 

zgrade Vlade održao prosvjedne akcije s uručivanjem otvorenog pisma, zahtijevajući da se 

promijeni prihodovni cenzus za dopunsko zdravstveno osiguranje. 

Sa svakim usklađivanjem mirovina kod velikog broja umirovljenika se pojavljuje 

problem što oni više nemaju pravo na besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja. 

Svrha akcije je bila zaustavljanje siromaštva i poniženja u starosti, a ta je akcija uspjela. 

 

9. DRUGI MIROVINSKI STUP 

SUH je već od 2002. godine kada je uveden drugi mirovinski stup (iako je zakonski 

reguliran 1998. godine), glasno upozoravao na opasnost takvog modela mirovinskog stupa 

kapitalizirane štednje jer ima negativan utjecaj na sigurnost isplate mirovina postojećim 

umirovljenicima, na visinu i sigurnost mirovina budućih umirovljenika,  te na državni proračun. 

Gotovo u svakom broju svoga mjesečnika SUH glasno zagovara ukidanje tog stupa kao 

obveznog, te organizira skupove, tribine, predavanja s tim ciljem.          

SUH i MUH su više puta u javnost poslali 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 prosječne); 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 

ulaganjima OMF-ova, pogotovo stoga, jer ih nadziru ljudi koji su usko vezani uz njih, pritom 

ubirući visoke naknade. Jedina do sada ostvarena 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 inicirali 

te javno podržali u otvorenom pismu od 3. srpnja 2018. godine. Tako danas 61 posto svih novo 

umirovljenih prelazi u prvi stup i time ostvaruje povoljnije mirovine, a bilo bi ih i više da OMF-

ovi nisu ponudili mogućnost isplate 15 posto ušteđevine iz drugog stupa pri odlasku u mirovinu. 

 

10. SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE 

SUH je udružen u SSSH od 1993. godine, te uživa punopravni status (član Vijeća), u 

ovom mandatu je bio predlagatelj rezolucija i odluka, aktivno sudjeluje u prosvjednim i drugim 

akcijama i inicijativama te stručnom osposobljavanju, a posebno je značajno sudjelovanje na 

prosvjednim obilježavanjima Praznika rada. 

 SUH drži da je zainteresiranost rukovodstva SSSH-a za mirovinski sustav i 

umirovljenike na preniskoj razini. 

 Aktivisti SUH-a su do sada u više navrata dobili nagradu SSSH „Srce sindikalne 

solidarnosti“, pa tako redovito tijekom proteklog mandata (Podružnica SUH-a Roč, Podružnica 

SUH-a Split, Ivan Bakica-Đildo, Milan Tomičić). 

 

11. FERPA/EUROPSKA FEDERACIJA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA 

SUH je započeo suradnju sa FERPA-om od njezina osnutka 1994. godine, a 

punopravnom članicom je postao 2004. godine, prije primanja Hrvatske u članstvo 

EU. Predsjednica SUH-a dva je mandata bila članica uže Direkcije ove organizacije koja 

udružuje sindikate i udruge umirovljenika iz 40 zemalja te predstavlja 10 milijuna članova, te 

je integralnim dijelom ETUC/Europske sindikalne konfederacije. SUH redovito sudjeluje u 

radu Izvršnog odbora te u Ženskom komitetu FERPA-e, na čijem čelu je dva mandata bila 

predstavnica SUH-a.  
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             SUH vrlo aktivan promotor europskih vrijednosti i načela u hrvatskoj javnosti, a 

također je sudjelovao u brojnim međunarodnim istraživanjima i anketama, te svojim 

doprinosima u raspravama o važnim dokumentima na europskoj razini. 
      

12. REGIONALNA SURADNJA 

Od posebnog je političkog značenja što je SUH pokrenuo i razvio intenzivnu suradnju 

sa sindikatima umirovljenika u regiji, osobito sa susjednim zemljama u kojima takvi sindikati 

djeluju, te je pokrenuo održavanje redovitih regionalnih konferencija na kojima se razmjenjuje 

dobra praksa te informacije o zakonodavnim rješenjima, odašiljući snažne poruke vladama iz 

kojih sudionici dolaze. U ovom mandatnom razdoblju održano je devet godišnjih regionalnih 

konferencija (posljednja 2019. u Beogradu), ali se 2020. zbog pandemije nije održala, dok se 

2021. očekuje da će biti održana putem interneta. 

Što se tiče bilateralne međunarodne 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. Niz bratimljenja je nastavljen duž jadranske 

obale, u cijeloj Dalmaciji te Istri.  

Posebno su kvalitetne regionalne akcije bile u organizaciji SUH-a, i to „Sindikati 

umirovljenika protiv zidova i žilet-žica“ – Međunarodna akcija  predstavnika sindikata 

umirovljenika iz deset zemalja - Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije, 

Kosova, Mađarske, Makedonije, Slovenije i Srbije - 7. lipnja 2017. godine kod graničnog 

prijelaza Obrežje u Sloveniji, kojom prilikom je potpisana zajednička deklaracija protiv zidova 

i žica na granicama, za pravednu i solidarnu Europu, kao i 7. regionalna konferencija 

„Umirovljenici za socijalnu Europu“ – 8. lipnja 2017. godine u Zagrebu - uz sudjelovanje 

predstavnika iz deset zemalja u okruženju, te pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike. 

 

13. PROJEKTI/KAMPANJE: SUH je od početaka radio na razvijanju projekata, osobito 

volonterske pomoći i povezivanja starijih i mladih. Takav je programski smjer nastavljen.  

 

a) INSTITUCIONALNA PODRŠKA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ 

CIVILNOG DUŠTVA (2016. - 2018.) 

Zahvaljujući trogodišnjem projektu Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj 

civilnog društva od 2016. do 2018. godine osiguran je dio sredstava za zapošljavanje mlade 

osobe stručnog suradnika – novinara, podignuta je kvaliteta „Glasa umirovljenika“, te pojačani 

kapaciteti za daljnje prijave na projekte te sudjelovanje u javnim raspravama i savjetodavnim 

tijelima. 

b)  VAŽNO JE ZNATI SA 65+ (2017.) 

Nastavni projekt SUH-a u suradnji s  Hrvatskim pravnim centrom (HPC) i partnerima, putem 

kojeg su održane brojne radionice, te pravna i psihološka savjetovanja vezano uz obvezna i 

nasljedna prava. Održano je 15 tribina za građane Zagreba, Dugog Sela, Krapine, Bjelovara, Sl. 

Broda i Rijeke, održano i pet radionica grupne psihosocijalne podrške. 

c)  25 GODINA BORBE ZA PRAVA STARIJIH OSOBA (2017.) 

Projekt po javnom pozivu Grada Zagreba povodom 25-te obljetnice SUH-a. Održana su brojna 

događanja, produciran film o 25 godina borbe, objavljena knjižica na 70 stranica, održana 

tribina „Grad Zagreb za svoje seniore“ te „Trka za dostojanstvo 50+“ na kojoj se okupilo 300 

natjecatelja. U tjednu „Dana otvorenih vrata“ u Zagrebu je čak pet podružnica svakim danom 

prezentiralo svoje aktivnosti. 

d) KAKO DO DOSTOJANSTVA/VODIČ ZA SOCIJALNA PRAVA ZA STARIJE  

OSOBE (2017.) 

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 

a kojim se upoznalo stariju populaciju s njihovim pravima kroz dvije specijalizirane stranice u 



17 

 

Glasu umirovljenika te pet radionica diljem Hrvatske u suradnji s lokalnim Centrima za 

socijalnu skrb. 

e)  DOSTOJANSTVO U TREĆOJ DOBI – „3D“ SAVJETOVALIŠTE PROTIV 

ZLOUPOTREBE (2018.)  

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. 

Projektom je zaposlena i pravnica-pripravnica. 

f) NEKA SE GLAS UMIROVLJENIKA JAČE ČUJE (2018.) 

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 se počeo distribuirati u Mjesne odbore, Gradske četvrti i Knjižnice 

grada Zagreba, mjesta gdje umirovljenici često borave. Zahvaljujući tome, na list se pretplatilo 

još pedesetak osoba, čime se glas umirovljenika proširio.  

g) ŠKOLA PRAVA ZA STARIJE OSOBE (2018.) 

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. 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 iz Proračuna Grada Zagreba.  

h)  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 (2018. – 2021.) 

Ovaj EU projekt je započeo u listopadu 2018., a završio 28. veljače 2021. godine. Glavni cilj 

mu je bilo utvrđivanje i rješavanje problema rodne nejednakosti u ostvarivanju prava te visini 

plaća i mirovina. SUH je na projektu sudjelovao kao jedan od partnera, a nositeljica je bila 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. SUH je u ovom projektu sudjelovao u istraživanju 

mirovinskog sustava te predlaganju rješenja za smanjivanje jaza u mirovinama muškaraca i 

žena te kroz čitavo trajanje projekta u Glasu umirovljenika izdavao je rubriku Ravnopravnost 

u kojoj se progovaralo o najčešćim i najtežim nejednakostima.  

i) PRAVNA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA (2019.)  

Projekt financiran od Ministarstva pravosuđa je kadrovski i tehnički osnažio Pravno 

savjetovalište SUH-a kroz financiranje dijela plaće mladog pravnika; pružanje opće pravne 

informacije i pravnih savjeta iz područja obveznog prava (ugovori o doživotnom i dosmrtnom 

uzdržavanju), mirovinskog sustava, zapošljavanja i drugog. 

j) INFORMACIJE ZA STARIJE GENERACIJE (2019.) 

Projekt je bio usmjeren na povećanje naklade i distribucije Glasa umirovljenika. S obzirom da 

je financiran od strane Grada Zagreba, povećana naklada išla je za mjesne odbore i domove 

umirovljenika na području ovog grada.  

k) SAVJETOVALIŠTE U GOSTIMA (2019.)  

Još jedan projekt od Grada Zagreba, kojim je rad Pravnog savjetovališta SUH-a postao 

inovativniji i neposredniji gostovanjima Pravnog savjetovališta u pet podružnica SUH-a 

Zagreb. 

l) UMREŽAVANJE PRAVDE ZA STARIJE OSOBE (2019. – 2020.) 

Projekt financiran od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 

kojim je ojačan rad Pravnog savjetovališta SUH-a, među ostalim i sufinanciranjem dijela plaće 
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mlade pravnice na određeno vrijeme. Održane su četiri interaktivne radionice stručnjaka 

Pravnog savjetovališta na nacionalnoj razini po regionalnom ključu s temom o ugovorima o 

doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Uz interaktivne radionice izrađen je edukativni letak 

informativnog karaktera u 10.000 primjeraka kojim se upućuju građani starije životne dobi na 

kontakte Pravnog savjetovališta SUH-a u svezi s potpisivanjem ugovora o uzdržavanju. 

m) INSTITUCIONALNA PODRŠKA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ 

CIVILNOG DUŠTVA (2020. - 2022.) 

Novi trogodišnji projekt dobiven od Nacionalne zaklade, kojim se povećao radni kapacitet 

SUH-a te bolja vidljivost udruge u javnosti. Tim projektom sufinanciran je veći dio plaće za 

novinara suradnika te pola plaće za novozaposlenu pravnicu. Kroz povećane radne kapacitete 

SUH je uspio tijekom 2020. godine predložiti povećani broj inicijativa za izmjene i dopune 

raznih zakona te drugih propisa, a veliki uspjeh ostvaren je jer je nakon 16 godina na inicijativu 

SUH-a povišen cenzus za besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, a usvojen je i Zakon o 

nacionalnoj naknadi.  

n) PRAVNA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA: ŽIVOT POSLIJE SMRTI (2020.) 

Ministarstvo pravosuđa i uprave financiralo je projekt kojim se osigurala edukacija i 

osvješćivanje starijih građana o njihovim pravima i obvezama kroz izvođenje četiri interaktivne 

radionice stručnjaka Pravnog savjetovališta na nacionalnoj razini po regionalnom ključu u Puli, 

Rugvici, Osijeku i Trogiru u organizaciji podružnica SUH-a. Uz interaktivne radionice izrađena 

su tri letka informativnog karaktera u 15.000 primjeraka (5.000 svaki), koja su podijeljena 

sudionicima radionica, ali i svim podružnicama SUH-a u Hrvatskoj, a kojima se objašnjavaju 

različiti načini raspolaganja imovinom za života i u slučaju smrti.  

o) PUTUJUĆE PRAVNO SAVJETOVALIŠTE (2020.) 

Projektom Grada Zagreba poboljšao se rad Pravnog savjetovališta SUH-a. Kako je zbog 

pandemije došlo do smanjenog broja dolazaka u Savjetovalište uslijed straha od zaraze Covid-

19 u javnom prijevozu, kroz pet organiziranih dežurstava u pet zagrebačkih podružnica SUH-

a, stručnjaci Pravnog savjetovališta pružali su pravnu pomoć građanima starije dobi u njihovim 

sredinama. Priređen je informativni letak o punktovima za realizaciju različitih prava (gradski 

uredi, HZMO, HZZO, centri socijalne skrbi itd.), koji je tiskan u 7.000 primjeraka, te 

distribuiran u prostorije mjesnih samouprava. 

p) UGOVORI O UZDRŽAVANJU – INFORMATIVNA KAMPANJA (2020.) 

Još jedan projekt Grada Zagreba, kojim je povećana informiranost umirovljenika i starijih osoba 

o ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju kroz mjesečnik Glas umirovljenika te 

web i tematsku Facebook stranicu SUH-a. Održana je jedna radionica na kojoj je educirano 17 

aktivista, koji su opskrbljeni znanjem i priručnim materijalima za daljnje kampanjsko 

djelovanje prema starijim osobama koje se okupljaju pri podružnicama udruge na razini 

lokalnih samouprava. Izrađen je informativni letak o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, s 

informacijama o mogućnostima dobivanja pravnih savjeta i besplatne pravne pomoći, kako 

putem SUH-a. Letak je priređen pravovremeno i tiskan u 4.000 primjeraka te je izvršena 

distribucija aktivistima i podružnicama. Projektom su se financirali i mali dijelovi plaće 

novinara i pravnice i troškovi vezani za projekt. 

r) NAUČITE SVOJA PRAVA – INFORMIRANJE O ZDRAVSTVENIM I 

MIROVINSKIM PRAVIMA STARIJIH OSOBA (kontinuirano) 

 SUH već godinama informira svoje članove o pravima iz zdravstvenog i mirovinskog 

osiguranja putem objava vodiča HZZO i info.HZMO u mjesečniku Glasu umirovljenika koji 

izlazi 11 puta godišnje. 

 

14. SPORT I REKREACIJA:  

a) SPORTSKI SUSRETI 
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U razdoblju prije pandemije Covid-19 virusa održane su brojne sportske igre, a navesti 

ćemo samo neke od njih: 

U 2019. godini organiziran je veliki broj Sportskih susreta SUH-a na županijskoj razini.  

Ovi susreti doprinijeli su rušenju predrasuda o pasivnosti, osamljenosti i isključivosti u starijoj 

životnoj dobi. Jednom riječju, doprinose kvaliteti življenja starijih osoba. U 2019. su održani 

između ostalih: 

- 13. Sportski susreti SUH-a Osječko-baranjske županije (Vuka, 16. lipnja 2019., 

stotinjak natjecatelja, tri discipline) 

- 9. Sportski susreti SUH-a Brodsko-posavske županije (Sikirevci, 09. listopada 2019., 

250 natjecatelja, šest disciplina) 

- 2. Sportske igre SUH-a Zagrebačke županije (Rugvica, 14. rujna 2019., 150 natjecatelja, 

četiri discipline) 

- 7. Sportski susreti SUH-a Grada Zagreba (Grad Zagreb, 5. listopada 2019., stotinjak 

natjecatelja, tri discipline) 

- 11. Sportski susreti Splitsko-dalmatinske županije (Glavice, 28. rujna 2019., 192 

natjecatelja, četiri discipline)  

- 10. Sportske igre SUH-a Istarske županije (Roč, 26. rujna 2019., dvjestotinjak 

natjecatelja, šest disciplina). 

 SUH-ovci su sudjelovali i na različitim sportskim susretima umirovljenika u 

organizaciji gradova i sl. Cilj koji, međutim, nije ostvaren, jest organiziranje sportskih igara na 

nacionalnoj razini, koje bi obuhvatile cijelu Hrvatsku. 

Zbog pandemije koronavirusa u 2020. održano je samo jedno sportsko natjecanje SUH-

a u Donjem Miholjcem  25. lipnja 2020. godine kad se okupilo čak 75 članova i članica koji su 

se natjecali u pikadu, belotu, igranju šaha, bacanju karike na postavljeni cilj te nošenju jaja u 

žlici, disciplini koja je pobrala salve smijeha. 

U 2021. su 20. veljače održani 8. Sportski susreti Povjereništva SUH-a Zagreb, koji su 

bili predviđeni za 2020. godinu, a novi su planirani su i u ovoj godini. 
 

b) SUSRETI U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 VIRUSA 

U 2020. godini zbog pandemije Covid-19 virusa nije organizirana većina sportskih 

igrara, ali zajednička druženja i izleti nisu izostali u mnogim SUH-ovim podružnicama.  

          Primjerice, članovi podružnice SUH-a Peščenica imali su dugo toplo ljeto. Naime, od 9. 

srpnja do 5. rujna 2020. godine  jednom tjedno išli su na jednodnevne izlete na more. Članovi 

SUH-ove podružnice Rugvica uputili su se 22. srpnja 2020. godine na jednodnevni izlet na 

more u Njivice. I druge su podružnice pokušale pokrenuti standardne susrete i druženja. 
 

C. O R G A N I Z A C I J S K A   I    I N A    P I T A N J A 

 

1. UMIROVLJENIČKE UDRUGE: Suradnja s Maticom umirovljenika je još više 

ojačala kroz zajedničke inicijative na nacionalnoj razini, nakon potpisanog Sporazuma 

o suradnji i zajedničkom nastupanju Matice i SUH-a. 

 

2. ČLANARINA: I za 2021. godinu usvojena je odluka o zadržavanju članarine od 50 

kuna, ali sa 40 kuna kao osnovicom za udjel za središnjicu i županijsko povjereništvo. 

SUH i HZMO imaju potpisani ugovor u vezi obustave članarine neposredno iz mirovine 

člana, kako se to prakticira u većini europskih zemalja. Članovima se mjesečno 

obustavlja 4,17 kuna, no trenutno samo 478 članova plaća članarinu na taj način. 

 

3. 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 
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udruge koje su registrirane na njihovu teritoriju, sve veći broj podružnica je iskazao 

interes za stjecanje pravne osobnosti, uz odobrenje Predsjedništva SUH-a. 

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. Trenutno od 77 registriranih, te 56 podružnica 

koje su platile članarinu za 2020. godinu, do sada je pravnu osobnost ostvarilo deset 

podružnica. 
 

4. OBNOVA PODRUŽNICA: Pokušalo se organizirati i s razine Središnjice osnivanje, 

odnosno obnova podružnica u Varaždinu, Vukovaru, Karlovcu, Koprivnici, Požegi – 

održane su osnivačke skupštine, ali podružnice nisu uspjele opstati. Ipak, zahvaljujući 

aktivnostima u Brodsko-posavskoj županiji i Gradu Zagrebu, te čvrstom opstanku 

istarskih podružnica. Danas je 70-ak aktivnih. 

 

5. POVLASTICE/POPUSTI: Sindikat umirovljenika Hrvatske je uz svoje brojne 

ugovorne partnera ostvario mogućnost korištenja pogodnosti, samostalno te u okviru 

SSSH, ukupno više od stotinu pogodnosti. 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 većina 

pogodnosti može dobiti u Zagrebu ili najvećim gradovima u Hrvatskoj. U uvjetima 

pandemije, takve se povlastice gotovo i nisu koristile. 

 

6. RAZLIČITO: SUH-ove podružnice diljem Hrvatske provode različite oblike 

aktivnosti. Najčešći su izleti, pogotovo u toplice ili turistička odredišta u Hrvatskoj. 

Osim toga, ima i izleta 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 (npr. mamografija, sluh). 

Posjeti kulturnim institucijama, ponajprije kazalištima, muzejima i koncertnim 

dvoranama dio su ponude, ali su posustale uslijed pandemije.   

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 i 

slično. No, nije naodmet spomenuti i redovite plesnjake u pojedinim podružnicama, kao 

sastavni dio tradicije djelovanja i umirovljeničkog načina života. Velik je i broj 

humanitarnih i volonterskih aktivnosti. 

 

        Priredila: Jasna A. Petrović 
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