
ZAUSTAVIMO SIROMA©TVO I PONIÆENJE 
U  S T A R O S T I !

DDoottaakkllii  ssmmoo  ddnnoo  EEuurrooppsskkee  uunniijjee  ii  rreeggiijjee  --  ssvvaakkaa  ttrreeÊÊaa  oossoobbaa  ssttaarriijjaa  oodd  6655  ggooddiinnaa
jjee  uu  zzoonnii  ssiirroommaaππttvvaa!!  SSaammoo  BBuuggaarrii  ssuu  ssiirroommaaππnniijjii  oodd  nnaaππiihh  ssttaarriiccaa  ii  ssttaarraaccaa..

»»aakk  5500  ppoossttoo  uummiirroovvlljjeenniikkaa  iimmaa  mmiirroovviinnee  nniiææee  oodd  hhrrvvaattsskkee  lliinniijjee  ssiirroommaaππttvvaa  
((22..008855  kknn)),,  aa  5577  ppoossttoo  oodd  pprroossjjeeËËnnee  mmiirroovviinnee  ((22..226699  kknn))..  HHrrvvaattsskkaa  nneemmaa  
mmiinniimmaallnnuu  mmiirroovviinnuu,,  aa  nnaajjnniiææaa  iizznnoossii  ssaammoo  995500  kkuunnaa..  PPoonniiææaavvaajjuuÊÊee..

VVllaaddaa  jjee  ppoorreezznnoomm  rreeffoorrmmoomm  ppoovviissiillaa  ssaammoo  mmiirroovviinnee  vviiππee  oodd  66..330000  kkuunnaa,,  aa  nnaajjbbooggaattiijjiimm  uummiirroovvlljjeennii--
cciimmaa  ËËaakk  ii  zzaa  33..550000  kkuunnaa..  UUzziimmaajjuu  ssiirroommaaππnniimmaa  ddaa  bbii  ddaallii  bbooggaattiimmaa!!

SSvvii  uummiirroovvlljjeennii  nnaakkoonn  11..11..11999999..  ggooddiinnee  iimmaajjuu  mmiirroovviinnee  nniiææee  zzaa  
1199  ppoossttoo  oodd  uummiirroovvlljjeenniihh  pprriijjee  ttoogg  ddaattuummaa  zzbboogg  nneeuusskkllaaeennee
vvrriijjeeddnnoossttii  AAVVMM  ((aakkttuuaallnnee  vvrriijjeeddnnoossttii  mmiirroovviinnee))..  UU  mmeeuuvvrreemmeennuu
ssuu  uu  zzaaddnnjjiihh  1188  ggooddiinnaa  mmiirroovviinnee  zzaaoossttaallee  1144  ppoossttoo  zzaa  ppllaaÊÊaammaa..

110000..000000    uummiirroovvlljjeenniikkaa  pprriimmaa  mmiirroovviinnee  nniiææee  oodd  550000  kkuunnaa..  
ZZaattoo  ssvvee  vviiππee  uummiirroovvlljjeenniikkaa  pprreeææiivvlljjaavvaa  kkooppaannjjeemm  ppoo  ssmmeeÊÊuu  
ii  sskkuupplljjaannjjeemm    ppllaassttiiËËnniihh  bbooccaa  ii  oossttaattaakkaa  hhrraannee  ss  ttrræænniiccaa!!  

UUddjjeell  pprroossjjeeËËnnee  mmiirroovviinnee  uu  pprroossjjeeËËnnoojj  ppllaaÊÊii  iizznnoossii  ssaammoo  
3377,,77  ppoossttoo,,  aa  eeuurrooppsskkii  jjee  pprroossjjeekk  ookkoo  6655  ppoossttoo..

BBaarreemm  3366  ppoossttoo  ssttaarriijjiihh  oodd  6655  ggooddiinnaa  nnee  pprriimmaa  ssttaarroossnnuu  mmiirroovviinnuu,,  aa
vveelliikk  ddiioo  ii  nniikkaakkvvuu  mmiirroovviinnuu..  ZZaa  ttaakkvvee  mmoorraammoo  iizz  ssoocciijjaallnnoogg  ddiijjeellaa  pprroo--
rraaËËuunnaa  oossiigguurraattii  nnaakknnaadduu  zzaa  ssttaarroosstt  ((„„nnaacciioonnaallnnaa  mmiirroovviinnaa““))..

Zaπto prosvjedujemo?

PPRROOSSVVJJEEDD  

UU  HHRRVVAATTSSKKIIMM

GGRRAADDOOVVIIMMAA

OObbiitteelljjsskkee  mmiirroovviinnee  ssuu  mmiizzeerrnnee,,
iinnvvaalliiddsskkee  --  bbiijjeeddnnee  ii  nneeddoossttaattnnee,,

aa  bbrraanniitteelljjsskkee  ooppsskkrrbbnniinnee  
ppoonniiææaavvaajjuuÊÊee..

KKaaææuu  ppoolliittiiËËaarrii  ddaa  ssmmoo  ssuuvviiππnnii,,
ddaa  ssmmoo  ddrruuππttvveennii  tteerreett,,  ddaa  nnaass

jjee  pprreevviiππee..  ZZbboogg  ssiirroommaaππttvvaa  ii  ppoo--
nniiææeennjjaa  ssvvee  bbrrææee  uummiirreemmoo..  

SSrreeddiiππnnjjii
pprroossvvjjeedd  uu
ZZaaggrreebbuu::  
uuttoorraakk

1100..1100..22001177..  
uu  1122  ssaattii  kkoodd
MMaanndduuππeevvccaa

UUMMIIRROOVVLLJJEENNIIKKAA



Traæimo zaustavljanje siromaπtva
11.. PPoovveeÊÊaannjjee  mmiirroovviinnaa  zzaa  1199  ppoossttoo  ssvviimmaa  kkoojjii  ssuu  uummiirroovvlljjeennii  nnaakkoonn  11..  11..  11999999..  ggooddiinnee,,  ss  oobbrraaËËuunnoomm

rraazzlliikkee  oodd  ddaannaa  uummiirroovvlljjeennjjaa  ddoo  kkrraajjaa  22001177..  ggooddiinnee
22.. PPoovveeÊÊaannjjee  aakkttuuaallnnee  vvrriijjeeddnnoossttii  mmiirroovviinnee  zzaa  1144  ppoossttoo  oodd  11..  11..  22001188..  ggooddiinnee
33.. UUvvooeennjjee  mmiinniimmaallnnee  mmiirroovviinnee  uu  vviissiinnii  oodd  nnaajjmmaannjjee  5500  ppoossttoo  bbrruuttoo  mmiinniimmaallnnee  ppllaaÊÊee  

((ookkoo  11..660000  kknn)),,  uuzz  kkoorreekkttiivvnnii  ffaakkttoorr  pprreemmaa  ggooddiinnaammaa  rraaddnnoogg  ssttaaææaa
44.. UUvvooeennjjee  ddrrææaavvnnee  nnaakknnaaddee  zzaa  ssttaarriijjee  oossoobbee  kkoojjee  nniissuu  sstteekkllee  mmiirroovviinnuu  ii  nneemmaajjuu  pprriihhooddaa  zzaa  ææiivvoott

((„„nnaacciioonnaallnnaa  mmiirroovviinnaa““))
55.. PPrroommjjeennuu  mmooddeellaa  oobbiitteelljjsskkee  mmiirroovviinnee,,  ttaakkoo  ddaa  ssvvaattkkoo  zzaaddrrææii  ssvvoojjuu  rraaddnniiËËkkuu  mmiirroovviinnuu,,  

ttee  ddoobbiijjee  ooddrreeeennii  ppoossttoottaakk  ppaarrttnneerroovvee  ((uuzz  pprriihhooddoovvnnii  ii  iimmoovviinnsskkii  cceennzzuuss))
66.. NNoovvii  mmooddeell  uusskkllaaiivvaannjjaa  mmiirroovviinnaa  vvaarriijjaabbiillnnoomm  ffoorrmmuulloomm  nnaa  nnaaËËiinn  ddaa  ssee  uusskkllaauujjee  110000  ppoossttoo  

uu  vviissiinnii  ppoovvoolljjnniijjeegg  iinnddeekkssaa  ((rraasstt  ppllaaÊÊaa  iillii  rraasstt  cciijjeennaa))
77.. PPrraavvoo  ssvviimm  uummiirroovvlljjeenniicciimmaa  ((ppoo  ooppÊÊiimm  ii  ppoosseebbnniimm  pprrooppiissiimmaa))  nnaa  rraazzlliiËËiittee  oobblliikkee  rraaddaa,,  

bbeezz  oobbuussttaavvee  mmiirroovviinnee
88.. UUkkiiddaannjjee,,  aa  nnee  ooddggooddaa,,  uuvvooeennjjaa  ppoorreezzaa  nnaa  nneekkrreettnniinnee,,  ddookk  ssee  nnee  uurreeddee  zzeemmlljjiiππnnee  ii  ppoossjjeeddoovvnnee

kknnjjiiggee,,  aa  ii  ttaaddaa  ss  iisskklljjuuËËeennjjeemm  nneekkrreettnniinnee  uu  kkoojjoojj  ssee  ssttaannuujjee  iillii  kkoojjaa  ssee  kkoorriissttii//iizznnaajjmmlljjuujjee..

Zahtjevi iz podruËja zdravstva
11.. NNee  vvrraaÊÊaattii  zzddrraavvssttvveennuu  rriizznniiccuu  uu  ddrrææaavvnnii  pprroorraaËËuunn
22.. ZZaaddrrææaattii  ddrrææaavvnnoo  ddooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee  pprrii  HHZZZZOO--uu
33.. NNee  ppoosskkuupplljjiivvaattii  ddooppuunnsskkoo  zzddrraavvssttvveennoo  oossiigguurraannjjee
44.. UUvveessttii  nnoovvii  cceennzzuuss  zzaa  oosslloobbaaaannjjee  oodd  ppllaaÊÊaannjjaa  ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa  pprreemmaa  lliinniijjii  ssiirroommaaππttvvaa  

((cceennzzuuss  nniijjee  mmiijjeennjjaann  oodd  22000044..!!))
55.. UUkkiinnuuttii  ddooddaattnnii  zzddrraavvssttvveennii  ddoopprriinnooss  zzaa  uummiirroovvlljjeenniikkee
66.. UUvveessttii  mmjjeessttaa  zzaa  pprreeddssttaavvnniikkee  uummiirroovvlljjeenniiËËkkiihh  uuddrruuggaa  uu  UUpprraavvnnoomm  vviijjeeÊÊuu  HHZZZZOO--aa..

Pravo na dijalog i suodluËivanje
11.. PPookkrreennuuttii  rreeddoovviittii  rraadd  NNaacciioonnaallnnoogg  vviijjeeÊÊaa  zzaa  uummiirroovvlljjeenniikkee  ii  ssttaarriijjee  oossoobbee
22.. ZZaakkoonnoomm  uuvveessttii  ppoovvjjeerreennssttvvaa//ssaavvjjeettee  zzaa  uummiirroovvlljjeenniikkee  ii  ssttaarriijjee  oossoobbee  nnaa  ssvviimm  rraazziinnaammaa  

llookkaallnnee  ssaammoouupprraavvee
33.. UUkklljjuuËËiivvaannjjee  pprreeddssttaavvnniikkaa  uummiirroovvlljjeenniikkaa  uu  NNaacciioonnaallnnoo  vviijjeeÊÊee  zzaa  zzaaππttiittuu  ppoottrrooππaaËËaa
44.. DDoonnooππeennjjee  ccjjeelloovviittee  nnaacciioonnaallnnee  ssttrraatteeggiijjee  zzaa  ssttaarriijjee  oossoobbee
55.. UUvveessttii  ppoosseebbnnoogg  pprraavvoobbrraanniitteelljjaa  zzaa  ssttaarriijjee  oossoobbee
66.. DDeettaalljjnnoo  pprraavvnnoo  rreegguulliirraannjjee  ddooææiivvoottnnoogg  ttee  uukkiiddaannjjee  ddoossmmrrttnnoogg  uuzzddrrææaavvaannjjaa
77.. UUvvooeennjjee  cciivviillnnoogg  nnaaddzzoorraa  nnaadd  ddoommoovviimmaa  uummiirroovvlljjeenniikkaa
88.. RReeffoorrmmaa  ddrruuggoogg  mmiirroovviinnsskkoogg  ssttuuppaa  uu  ddoobbrroovvoolljjnnii
99.. DDoossttuuppnnoosstt  pprraavvaa  nnaa  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  pprraavviimmaa  ssttaarriijjiihh  oossoobbaa..

UMIROVLJENIKAOVO SU ZAHTJEVI

ZAUSTAVIMO SIROMA©TVO I PONIÆENJE 
U STAROSTI!
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