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RijeË 
predsjednika

NE!
Javno iskazivanje nezadovoljstva, od kada je svijeta i 

vijeka, nije po volji nijednoj vlasti. Osim, dakako, ako je rijeË 
o nezadovoljstvu koje se provodi pod dirigentskom palicom 
same vlasti. Otrovne strelice odapete od vladajuÊih, a u 
vezi sa sindikalnim prosvjedom najavljenim za 12. travnja, 
nikoga ne bi trebale Ëuditi. Uostalom, nije li to jedan od 
sigurnijih znakova kako se ne radi o prosvjedu iza kojeg 
stoje koalicijski vlastodrπci? OËekivano, u ime vladajuÊih 
u osudi prosvjeda prednjaËio je najnoviji sindikalni prebjeg 
koji je pred parlamentarne izbore viπedesetljetnu sigurnost 
sindikalnih jasli zamijenio joπ sigurnijim, saborskim. Joπ 
jedan u dugoj sindikalnoj plejadi poturica kojima Turci nisu 
ni do koljena. 

No, ostavimo se protagonista najnovijeg sindikalno-
politiËkog transfera, jednog u nepreglednoj koloni hrvatskih 
jurlinista, i vratimo se predstojeÊem prosvjedu. Mnoπtvo na 
ulici, predvoeno sindikalistima, uobiËajena je dnevna vijest 
skoro u svim europskim zemljama. Iznimka nisu ni zemlje 
koje smatramo demokratskim perjanicama, zemljama 
zavidnoga partnerskog odnosa poslodavaca i sindikata. 
Sindikalni prosvjedi gotovo su redovito fitilj kojim se 
potpaljuje svenarodno nezadovoljstvo. Solidarnost u nevolji 
s drugima najbolje je jamstvo da neÊe izostati solidarnost 
drugih kada nas stignu vlastite nevolje - rasprostranjen je 
naËin razmiπljanja diljem svijeta.

U Hrvatskoj skoro cijelo desetljeÊe nije bilo opÊeg 
sindikalnog iskazivanja nezadovoljstva. U pojedinaËnim 
sindikalnim prosvjedima nije bilo masovnijeg solidariziranja 
Ëak ni sindikata, a kamoli graana. Nerijetko su u pripremi 
prosvjeda klipovi podmetani Ëak i od sindikalnih kolega. 
Smanjenje radniËkih prava i osipanje sindikalnog Ëlanstva 
- izravne su posljedice, meu ostalim, izostanka uËinkovitih 
sindikalnih prosvjednih aktivnosti. Nikoga stoga posebno ne 
Ëudi πto su i oko travanjskog prosvjeda miπljenja sindikalista 
podijeljena. Jedni misle da je prosvjed organiziran prerano, 
odnosno kako se nisu iscrple sve moguÊnosti mirnog 
rjeπenja spora. Drugi, pak, misle da je prosvjed zakasnio te 
da to znaËajno umanjuje njegove izglede na uspjeh. Miπljenja 
i jednih i drugih zapravo su tek vjetar u lea aktualnoj vlasti, 
odnosno, zadræavanju postojeÊeg stanja. Stanja u kojem, 
da se razumijemo, mnogima, pa i u sindikatima, ama baπ 
niπta ne nedostaje. DapaËe, imaju svega napretek. 

Neusklaenost ovogodiπnjeg porasta troπkova æivota 
i rasta plaÊa osnovni je razlog zaπto se treba prikljuËiti 
prosvjedu 12. travnja. Ne æeleÊi umanjiti znaËaj i ostalih, 
od organizatora istaknutih zahtjeva, jasno je kako jedino 
nemoguÊnost mjeseËnog spajanja kraja s krajem moæe 
izvuÊi na ulicu sindikalne Ëlanove i one koji to nisu. Sve one 
kojima se ne dopuπta dostojanstveno raditi, æivjeti i starjeti. 
Zaposlenima u πkolama nije ni potreban nekakav poseban 
poziv na prosvjed. S plaÊom niæom od prosjeËne plaÊe u 
dræavi i meu najniæim meu dræavnim i javnim sluæbama, 
desetke tisuÊa zaposlenih u osnovnim i srednjim πkolama 
svakog dana na prosvjed pozivaju minusi na tekuÊim 
raËunima, nepodmireni troπkovi kartica, hrpe neplaÊenih 
raËuna. Uz to, kao poziv na prosvjed, ne treba zanemariti 
ni svakodnevne nove obveze koje se stavljaju pred 
zaposlenike, a koje prosvjetne vlasti, dakako, niti plaÊaju 
niti namjeravaju platiti. 

Uspjeh travanjskog prosvjeda neÊe ovisiti o tome hoÊe li 
se zavaeni sindikalni Ëelnici sloæiti oko minutaæe prigodnih 
govorancija, prosvjednim dekoracijama i transparentima. 
Uspjeh prosvjeda mjerit Êe se jedino brojem onih koji su 
pripravni na javnom mjestu, najglasnije πto mogu, izreÊi 
svoje odluËno NE jednoj politici koja radnike masovno 
pretvara u socijalne sluËajeve, socijalne sluËajeve u 
beskuÊnike, politici koja veliki broj graana ove zemlje tjera 
da danas æive loπije nego juËer, a sutra loπije nego danas. 
Kako se ovo ne bi dogodilo tebi, meni, nama, kolegice i 
kolega, naπe je zajedniËko mjesto u subotnje podne 12. 
travnja meu okupljenima na srediπnjem zagrebaËkom 
trgu. 

Željko StipiÊ
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Nakon gotovo devet godina u Hrvatskoj se 
organizira veliki sindikalni prosvjed najavljen za 
subotu 12. travnja. Na prosvjedu se oËekuje 
sudjelovanje skoro svih sindikalnih srediπnjica, 
pa i srediπnjice kojoj pripada sindikat Preporod 
- Nezavisni hrvatski sindikati. O razlozima 
organiziranja ovog prosvjeda, ali i drugim 
sindikalnim temama, razgovarali smo s 
predsjednikom NHS-a Kreπimirom Severom.

Uskoro se navrπava godina dana 
od pristupanja sindikata Preporod 
vaπoj sindikalnoj srediπnjici. Kojim sve 
djelatnostima pripadaju sindikati uËlanjeni 
u NHS i kolika je trenutaËno snaga naπe 
srediπnjice po broju Ëlanova? 

Nezavisni hrvatski sindikati trenutaËno 
okupljaju oko 110.000 Ëlanova sindikata koji 
pripadaju trima sektorima - javnom (javne i 
dræavne sluæbe), dræavnom (velika dræavna 
poduzeÊa) i privatnom sektoru. To nas po 
snazi Ëini drugom sindikalnom srediπnjicom u 
Hrvatskoj. Od veÊih sindikata javnih sluæbi, uz 
sindikat Preporod, tu je i Sindikat kulture. 

Nije li ponekad teπko pomiriti interese 
sindikata iz tako razliËitih djelatnosti?

Dakako da to nije uvijek lako, ali sa 
zadovoljstvom mogu reÊi da su gotovo sve 
odluke naπega Srediπnjeg odbora donesene 
jednoglasno, naravno ponekad i nakon burne 
diskusije. No, kada su odluke donesene 
i preglasavanjem, svi ih sindikati, Ëlanovi 
srediπnjice, poπtuju. 

Srediπnji odbor Nezavisnih hrvatskih 
sindikata donio je odluku o sudjelovanju 
sindikata Ëlanova srediπnjice na 
prosvjedu 12. travnja. Koji su, po vaπem 
miπljenju, najvaæniji razlozi zbog kojih bi 
se trebali pridruæiti prosvjedu?

Uz veÊ poznate razloge, meu kojima 
su najvaæniji traæenje rasta plaÊa te njihovo 
usklaivanje s rastuÊim troπkovima æivota kao 
i mirovinska reforma, æelio bih istaknuti ono πto 
upravo Nezavisni hrvatski sindikati smatraju 
primarnim - izaÊi na ulice u πto veÊem broju i 
vladi, ali i politiËkoj oporbi, jasno reÊi ”Dosta!”. 
Dosta uvjeravanja da nam je zapravo dobro i 
da plaÊe rastu u situaciji kada veÊini ljudi stalno 
pada kupovna moÊ. Naπa je stvarnost kopanje 
po smeÊu i puko preæivljavanje, a politiËari, i 

oni na vlasti i oni koji bi to æeljeli biti, uglavnom 
su zauzeti vlastitim veliËinama, meusobnim 
nadmudrivanjem i sitnim skandalima kojima 
”hrane” medije. Æeljeli bismo da to bude 
pobuna protiv rezignacije koja je zavladala, 
protiv pristajanja na siromaπtvo kao na neπto 
πto je normalno i to za ljude koji rade i koji bi 
od tog rada trebali barem pristojno æivjeti. 

Prosvjetni sindikati, pa i sindikat 
Preporod Ëesto su prava svojih Ëlanova 
morali traæiti na prosvjedima i u 
πtrajkovima. Naæalost, joπ smo ËeπÊe 
nakon toga bili prevareni i iznevjereni, bilo 
od poslodavca, bilo od sindikalnih kolega. 
©to bi za vas osobno bio uspjeh ovog 
prosvjeda i πto nakon njega oËekujete?

Prvo moram reÊi kako veÊ samu 
organizaciju ovakvog prosvjeda smatram 
uspjehom. Zatim Êu smatrati uspjehom 
uspijemo li okupiti znaËajniji broj sudionika i 
to ne zato πto bismo time odraivali sindikalni 
zadatak, veÊ zato πto zaista æelimo poslati 
ozbiljnu poruku politiËarima u ovoj zemlji. Æelio 

bih da svi sudionici prosvjeda budu ponosni 
πto su u njemu sudjelovali i da taj ponos 
prenesu u ponedjeljak u svoje radne sredine. I 
na kraju, ovaj bi prosvjed trebao biti pokretaË 
sindikalnog aktivizma u Hrvatskoj, jer ne 
shvati li vlada naπu poruku ozbiljno, zasigurno 
Êemo veÊ prije zime biti ponovno na ulicama, 
a moguÊ je i generalni πtrajk.

Koja je vaπa poruka sindikalnom 
Ëlanstvu?

Sudjelovanje u ovom prosvjedu pitanje je 
osobnog integriteta, pa i savjesti ne samo za 
sindikalno organizirane, veÊ i za sve graane 
ove zemlje. Oni koji u subotu, 12. travnja ne 
budu na prosvjedu, a nemaju za to opravdani 
razlog, u ponedjeljak neÊe imati viπe pravo 
prigovarati ni sindikatima ni poslodavcima ni 
politiËarima ni zbog Ëega Ëime nisu zadovoljni. 
I zato poruËujem: doite, dignite svoj glas, 
sindikati su ovdje da vam to omoguÊe, ali to 
ne mogu Ëiniti umjesto vas.

Sonja MUDRI∆

  Razgovor

  Kreπimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata

Dignimo svoj glas!

12. oæujka - Predstavnik 
Preporoda, s predstavnicima drugih 
sindikata i sindikalne srediπnjice 
Nezavisni hrvatski sindikati, 
sudjelovao u Rijeci na konferenciji 
za novinare kojom je najavljeno 
solidarno potpisivanje peticije protiv 
ukidanja dodatka za minuli rad koju 
je pokrenuo Sindikat dræavnih i 
lokalnih sluæbenika i namjeπtenika

*** Predsjednik i pravnica 
Sindikata sudjelovali u radu 
Æupanijskog vijeÊa osnovnih 
πkola Meimurske æupanije. 
Kao posebno vaæna toËka u 
dnevnom redu nametnule su se 
predstojeÊe aktivnosti vezane uz 

svesindikalni prosvjed. Dogovorena 
je organizacija javne tribine u 
»akovcu 4. travnja, na kojoj Êe uz 
predsjednika Sindikata sudjelovati 
i predsjednik Nezavisnih hrvatskih 
sindikata. Takoer, najavljene su 
aktivnosti koje Êe prethoditi dolasku 
sindikalnih Ëlanova s podruËja 
Meimurske æupanje na prosvjed 
u Zagreb

13. oæujka - Predsjednik 
Sindikata sudjelovao u radu 
zajedniËke tematske sjednice 
saborskog Odbora za obitelj, 
mladeæ i πport, Odbora za 
informiranje, informatizaciju i medije 
i Odbora za obrazovanje, znanost 

i kulturu, upriliËenoj povodom 
posljednjih tragiËnih dogaaja 
stradavanja djece. Na dnevnom 
redu triju saborskih odbora 
jedina toËka dnevnog reda bila 
je “Mjere i potrebne aktivnosti za 
zaπtitu prava i interesa sindikata”. 
SudjelujuÊi u raspravi, predsjednik 
Sindikata istaknuo je licemjeran 
odnos prosvjetnih i dræavnih vlasti 
u zapoπljavanju struËnih suradnika, 
a napose psihologa, u osnovnim i 
srednjim πkolama

18. oæujka - U Splitu odræana 
konferencija za novinare na temu 
“Potpisivanje peticije u πkolama 
- i prosvjetari na svesindikalnom 

prosvjedu”. Konferencijom je 
sindikat reagirao na zakonodavne 
promjene kojima se æeli ukinuti 
dodatak na minuli rad u plaÊi, 
odnosno sindikat je najavio svoje 
sudjelovanje na prosvjednom 
skupu koji Êe se odræati 12. travnja 
u Zagrebu

25. oæujka - Sindikat odræao 
konferenciju za novinare “Stotine 
tajnika i raËunovoa bez posla, strah 
za radna mjesta meu uËiteljima”, 
na kojoj se javnost upoznalo s 
negativnim posljedicama primjene 
Dræavnoga pedagoπkog standarda 
osnovnoπkolskog sustava odgoja i 
obrazovanja.
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Sastanak Æupanijskog vijeÊa Splitsko-dalmatinske 
æupanije odræan je 18. oæujka u Hotelu Dujam u 
Splitu. U uvodnoj je rijeËi predsjednik Æupanijskog 
vijeÊa Vladimir Gudelj-Velaga upozorio na vaænost 
predstojeÊih prosvjednih aktivnosti Ëiji uspjeh u 
velikoj mjeri ovisi o odazivu i angaæmanu povjerenika 
i Ëlanstva s podruËja ove æupanije. Sudjelovanje 
na sastanku viπe od 30 povjerenika samo po 
sebi dovoljno govori o vaænosti tema zbog kojih je 
sazvano æupanijsko vijeÊe. Glavna tema sastanka bio 
je svesindikalni prosvjed zakazan za 12. travnja na 
Trgu bana Josipa JelaËiÊa u Zagrebu. 

Okupljenima se obratio Æeljko StipiÊ, predsjednik 
Sindikata, koji je objasnio da su svoje sudjelovanje u 
ovom prosvjedu najavile sve sindikalne srediπnjice u 
Hrvatskoj te da glavni razlog za njegovo odræavanje 
leæi u opÊoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji u zemlji 
koja je iz dana u dan sve teæa, a koja svakako pogaa 
i prosvjetu. 

U pripremi predstojeÊeg prosvjeda jako je vaæno 
organizirati sastanke u podruænicama na kojima Êe se 
Ëlanstvu objasniti vaænost sudjelovanja na prosvjedu. 
Sindikalne Êe povjerenike, nakon povratka s proljetnih 
praznika, doËekati prigodni materijali neophodni 
za pripremu sastanka u podruænici kao i novi broj 
naπega sindikalnoga glasila koje je velikim dijelom 
posveÊeno predstojeÊem prosvjedu. Predsjednik 
Sindikata naglasio je kako se radi o svojevrsnom 
testu kako suradnje meu sindikalnim srediπnjicama, 
tako i provjeri snage naπeg sindikata unutar naπe 
sindikalne srediπnjice Nezavisnih hrvatskih sindikata. 

Takoer, radi se i o prvoj zajedniËkoj akciji sindikalnog 
sjevera i juga, prvoj takvoj provjeri u naπem sindikatu 
nakon ujedinjenja. 

Iz rasprave koja je uslijedila posebno vrijedi izdvojiti 
rijeËi Matije Brstilo, povjerenice iz Osnovne πkole 
Manuπ iz Splita, koja je unatoË svom skorom odlasku 
u mirovinu naglasila vaænost i opravdanost sindikalnog 
organiziranja i djelovanja. U raspravi se Ëulo Ëitav niz 
korisnih sugestija o tome kako najavljen prosvjed 
πto bolje organizirati. Predsjednik Æupanijskog vijeÊa 
naglasio je kako se sada od sindikalnih povjerenika 
u πkolama oËekuje da animiraju svoje Ëlanstvo kako 
bi ih se πto viπe odazvalo na prosvjed. Naglaπeno je 
kako je vaæno svim zainteresiranim omoguÊiti dolazak 
u Zagreb te se stoga neÊe ni na koji naËin limitirati 
niti broj prosvjednika niti iz pojedine πkole kao ni iz 
æupanije. 

U nastavku Æupanijskog vijeÊe najviπe se govorilo 
o sadræaju 2. sjednice Glavnoga vijeÊa. Iz izlaganja 
predsjednika Sindikata izdvajamo objaπnjenja vezana 
uz donoπenje Financijskog plana za 2008. godinu, 
odnosno o problemima vezanima uz osnovnoπkolski 
Kolektivni ugovor. Prema rijeËima predsjednika, vlada 
je perfidno odugovlaËila sa sastavljanjem svoga 
pregovaraËkog odbora kako bi pregovori zapoËeli 
nakon donoπenja Dræavnog proraËuna za 2008. 
godinu, odnosno kako bi se izbjegle eventualne 
ugovorene obveze prema zaposlenicima. Potpunim 
ignoriranjem osnovnoπkolskih sindikata, Ëlanova 
PregovaraËkog odbora, vlada je u potpunosti iskazala 
svoju socijalnu neosjetljivost, kao i posvemaπnje 
neuvaæavanje viπe od 45 tisuÊa zaposlenih u 
osnovnoπkolskim ustanovama. Sebastijan Troskot, 
zamjenik æupanijskog povjerenika, upoznao je 
okupljene s odlukom Glavnog vijeÊa o uvoenju 
jednokratne sindikalne pomoÊi za Ëlanove. Naglaπeno 
je da je broj takvih pomoÊi ograniËen te da Êe o 
njihovu odobravanju odluËivati posebna troËlana 
komisija. PomoÊ je namijenjena samo najpotrebnijima, 
u sluËajevima teπke bolesti, elementarnih nepogoda 
ili osobito teπkih egzistencijalnih problema. Jako 
je vaæno da sve upuÊene zahtjeve supotpiπe 
sindikalni povjerenik kako bi se sprijeËile eventualne 
zloporabe. 

Marko RuæiÊ, Ëlan PredsjedniËkog vijeÊa, 
izvijestio je o predstojeÊoj aktivnosti naπeg sindikata 
kojom kreÊemo s potpisivanjem peticije protiv 
namjere Vlade RH da se zaposlenima u dræavnim 
sluæbama ukine dodatak na minuli rad. Kako je bolje 
sprijeËiti nego lijeËiti, a kako se prosvjetari ni nakon 
sedam godina joπ nisu oporavili nakon zakonskih 
promjena vezanih za plaÊe, jako je vaæno odazvati se 
potpisivanju peticije. Samo potpisivanje peticije bit Êe 
provedeno u drugoj polovici travnja. 

S. T.
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Meimurska æupanija
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Pred uobiËajeno velikim brojem povjerenika 
osnovnoπkolskih podruænica s podruËja 
Meimurske æupanije 12. oæujka odræan je 
sastanak Æupanijskog vijeÊa. I na ovom je 
sastanku, kao i na nekoliko prethodnih, u radu 
Æupanijskog vijeÊa sudjelovao i predsjednik 
Sindikata Æeljko StipiÊ. Iz opseænog dnevnog 
reda izdvajamo tek sadræaj nekoliko 
pojedinaËnih rasprava. Privodi se kraju 
opseæan posao evidentiranja Ëlanstva i do 
kraja nastavne godine planira se izrada novih 
Ëlanskih iskaznica za cjelokupno Ëlanstvo. 
Svakodnevno u sindikatu raste broj Ëlanova 
uËlanjenih u Blagajnu uzajamne pomoÊi. Do 
sada se kao jedini problem meu Ëlanstvom 
pojavilo pitanje broja rata otplaÊivanja kredita. 

Naime, maksimalni broj rata predvien je za 
dugogodiπnje πtediπe, odnosno one Ëlanove 
Blagajne koji imaju uπteena znaËajnija sredstva. 
Na sastanku je odgovoreno na upit pristigao 
od viπe povjerenika odnosi li se produæenje 
mandatnog razdoblja osim na povjerenike i 
na zamjenika povjerenika, odnosno Ëlanove 
nadzornog vijeÊa u podruænici? O produæenju 
mandata u meuvremenu Glavno vijeÊe je 
donijelo zasebnu odluku. Povjerenicima je 
na sastanku prezentirana iscrpna informacija 
o osnovnoπkolskom Kolektivnom ugovoru, 
odnosno odugovlaËenje s pregovorima od 
strane Vlade. Predsjednik Sindikata je naglasio 
kako je krivnja za odugovlaËenje s pregovorima 
tijekom proπle godine i za nepotpisivanje 
Kolektivnog ugovora i za ovogodiπnje otezanje 
s poËetkom pregovora iskljuËivo na strani 
Vlade Republike Hrvatske, odnosno resornog 
ministarstva. 

Radi se o svojevrsnom kaænjavanju 
osnovnoπkolskih sindikata ukljuËenih u prego-
vore zbog njihova odbijanja potpisivanja 
sramotnog teksta Kolektivnog ugovora u 
studenom proπle godine. Na sastanku se 
najduæe i najopseænije raspravljalo o aktivno-
stima vezanim uz prosvjed koji Êe se odræati 12. 
travnja. Odaziv prosvjedu Ëlanova i povjerenika 
iz meimurske æupanije od iznimne je vaænosti. 
Naime oko 1300 Ëlanova Preporod ima na 
podruËju ove æupanije, te o odazivu naπih 
povjerenika i Ëlanova u znaËajnoj mjeri ovisi i 
uspjeh cijele akcije. Kako su se u Meimurju 
provodile sliËne aktivnosti nema nikakve sumnje 
da i ovaj puta neÊe izostati odaziv primjeren 
znaËaju i ugledu naπeg sindikata u ovom dijelu 

Hrvatske. 
U pripremi prosvjeda 4. 

travnja se u »akovcu planira 
odræavanje javne tribine na kojoj 
bi o opÊem socijalnom stanju 
u zemlji govorio predsjednik 
Nezavisnih hrvatskih sindikata 
Kreπimir Sever, a o aktualnom 
trenutku hrvatskog πkolstva 
predsjednik Sindikata Æeljko 
StipiÊ.  ZakljuËeno je da 
povjerenici trebaju uËiniti sve 
kako bi se πto veÊem broju 
zainteresiranih omoguÊilo 
sudjelovanje na tribini. Na 

kraju sastanka povjerenik iz O© Donji Kraljevec 
Alen Mudri postavio je viπe pitanja uz vanjsko 
vrednovanje u sustavu osnovnog πkolstva. 

Najviπe paænje u raspravi privuklo je pitanje 
problema razliËite koliËine znanja uËenika koji Êe 
se vanjski vrednovati, nejednakog predznanja, 
odnosno vanjskog vrednovanja uËenika koji se 
πkoluju po prilagoenom programu. Sastanak 
je zavrπio istupom æupanijske povjerenice 
Irene LevaËiÊ koja je izrazila nezadovoljstvo 
povezivanjem uËitelja s korupcijom, Ëak i 
u sluËajevima kada se radi o najbanalnijim 
znakovima paænje od strane pojedinih 
nakladnika. Predsjednik Sindikata je neumjesne 
dopise koji su se u osnovnim πkolama pojavili 
i u kojima se uËitelje povezuje s korupcijom 
povezao sa sve oËitijom æeljom prosvjetnih vlasti 
da izbjegne plaÊanje predstojeÊeg pregleda 
skoro 8.5 milijuna osnovnoπkolskih udæbenika.

Irena LevaËiÊ

I tribina i prosvjed
Æupanijsko vijeÊe Splitsko-dalmatinske æupanije

Prosvjedno 
zajedniπtvo 
sjevera i juga

Povjerenici na Skupštini u Selcu

Vladimir Gudelj-Velaga


