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Prošla su dva tjedna od prosvjeda sindikata Matice sindikata javnih službi. Taman dovoljno vremena da se, ni
prerano ni prekasno, hladne glave, progovori o prosvjednom okupljanju u Zagrebu. Čestitajući javno, dan nakon
prosvjeda, u televizijskoj emisiji jedne od zagrebačkih
televizija, Zvonimiru Laktašiću na izvrsnoj organizaciji
prosvjeda, jasno sam i glasno rekao što mi u Preporodu
mislimo o velikom poslu koji su odradile naše sindikalne kolege. Svaki se posao, a organizacija prosvjeda jest
ponajprije iznimno zahtjevan posao, može sagledati kroz
njegove pozitivne i negativne učinke.
Upozoravanje javnosti na neprihvatljiv odnos aktualne
vlasti prema zaposlenima u javnim službama – bez svake je sumnje važan pozitivan učinak prosvjeda. Mjesecima se javnosti, od strane pojedinih medijskih kuća, slalo
negativne informacije o stanju u javnim službama, ukazivalo na negativnosti u djelovanju kako sindikata javnog
sektora tako i pojedinih sindikalista koji vode sindikate
javnih službi. Prosvjed je bio jasan i glasan odgovor
druge strane. Na žalost, po tretiranju samog prosvjeda,
koji su pojedine važne dnevne tiskovine zabilježile od 6.
do 11. stranice, očito je da naskoro ne možemo očekivati objektivnije informiranje javnosti o stanju u javnim
službama i aktivnostima sindikata javnih službi. Ozbiljna
organizacija i broj prosvjednika iznenadili su većinu izvjestitelja sa samog prosvjeda. Ovime se samo pokazalo
da malo koga u ovoj zemlji sindikati ozbiljno zanimaju.
Među organizatorima prosvjeda bila su tri od deset najjačih sindikata u Hrvatskoj i nikoga upućenog ne bi smjelo začuditi da su sindikati, koji imaju i novac i ozbiljnu
kadrovsku infrastrukturu, u stanju dovesti na prosvjed
otprilike desetinu vlastitoga članstva.
Izostanak značajnijeg priključivanja građana prosvjednicima – sigurno je, bez konkurencije, najvažnija negativna strana ovog prosvjeda. Bez masovne podrške građana svaki se prosvjed pretvara u, manje-više, uspješan
javni „igrokaz”. Iako su izostanku masovnije potpore građana znatno više pridonijela višemjesečna medijska priprema nego li sami sindikati, teško je ne postaviti pitanje
nisu li tome kumovali i pojedini propusti samih organizatora? Tim više što su organizatori uspjeli, na jedvite jade,
ovom prosvjedu osigurati tek deklarativnu potporu pojedinih sindikalnih središnjica. Skoro je u potpunosti izostala i potpora važnih granskih sindikata. Koliko je ovoj
apstinenciji kumovala poslovična sindikalna nesloga, a
koliko loše odrađen posao samih organizatora – pouzdano bi mogao odgovoriti tek netko tko je bio uključen u
samu organizaciju prosvjeda.
Članstvo Preporoda nije iz poznatih razloga organizirano sudjelovalo na ovom prosvjedu sindikata javnih
službi. Guranje naših članova na začelje kolone, kao i
nemogućnost sudjelovanja, makar i u simboličnom broju, članova Preporoda u dijelu prosvjeda na Markovom
trgu – dva su ponižavajuća uvjeta na koje se nikako nije
moglo pristati. Prvi se uvjet organizatora teško može
shvatiti do li kao ponižavanje svojih sindikalnih kolega,
a drugi je uvjet tek dodatno omalovažavanje članova jedinog granskog sindikata koji je podigao sudsku tužbu
protiv zabrane okupljanja na Markovom trgu. Sindikalni
akteri ovog omalovažavajućeg čina, ako se toga više itko
u ovoj zemlji sjeća, bili su inače 2005. među gorljivijim
zagovornicima opravdanosti sramotne doktor Ivine zabrane.
Bilo kako bilo prosvjed je iza nas, a pregovori, zbog
kojih je ovaj prosvjed organiziran, obnavljaju se naskoro. Ostaje nam na kraju zaključiti da ako bi se uspjeh
ovoga prosvjeda mjerio brojem sudionika, dekoracijom ili
sadržajem govora, onda bi se ovo prosvjedno okupljanje
mogli ocijeniti solidnom ocjenom. Ako bi se pak uspjeh
ovog prosvjeda mjerilo prema njegovim učincima na
same pregovore, onda je u ovome trenutku još prerano
za ocjenu samog prosvjeda. Naime uskoro će i oni koji
su prosvjedovali i oni protiv kojih se prosvjedovalo morati, zajedno s onima koji prosvjedovati nisu željeli ili im se
prosvjedovati nije omogućilo, sjesti za isti pregovarački
stol. O učinku ovih pregovora puno će toga ovisiti pa i
konačna ocjena ovog prosvjeda. Ostaje nam tek za nadati se kako će svi, kojih se to tiče, izvući prave pouke iz
prosvjednog skupa održanog 11. listopada.

Otvoreno pismo premijeru Zoranu Milanoviću
povodom Svjetskog dana učitelja

Smanjenje učiteljskih
plaća – „teška”,
ali i loša odluka
Poštovani gospodine Milanoviću!
Obraćam Vam se kao prosvjetni radnik, kao predsjednik jednog
školskog sindikata i kao građanin
koji vjeruje da još jednom vrijedi
pokušati podijeliti ovih nekoliko misli sa svojim predsjednikom Vlade.
Sve i da to niste ovih dana spomenuli u New Yorku, ne sumnjam da
govorite istinu kada ističete da je
smanjenje učiteljskih i nastavničkih
plaća bila jedna od najtežih odluka
Vaše Vlade. Osim što je bila teška,
ova je odluka bila i loša. Dapače,
jedna od najlošijih odluka u dosadašnjem mandatu ove Vlade.
Znam da odgovornom političaru
ništa nije tako teško kao donošenje
političke odluke kojom se potkopavaju temelji političke vjerodostojnosti i njegove Vlade i njegove stranke. Smanjenje plaća najpotplaćenijim zaposlenicima u javnom sektoru
i povezivanje pregovora o novom
Temeljnom kolektivnom ugovoru s
daljnjom opstojnošću deset godina
stare Uredbe koja se prešutno primijenjivala – značajno je smanjilo
povjerenje prosvjetara u aktualnu
vlast, ali i izravno utjecalo na rezultate nedavno provedenog referenduma u školama o neprihvaćanju
Dodatka I. Temeljnom kolektivnom
ugovoru.
Ovih se dana, poštovani gospodine Milanoviću, dva mjeseca nakon
donošenja Zaključka Vlade, nalazimo pred obračunom i isplatom rujanskih plaća u školama. Isplatom
koja će razotkriti sve slabe strane
Zaključka Vaše Vlade. Vlada Republike Hrvatske je 19. srpnja svojim Zaključkom selektivno kaznila
osnovnoškolske učitelje i srednjoškolske nastavnike zbog neuspjeha
kolektivnih pregovora za Temeljni
kolektivni ugovor u javnim službama. Kažnjavanjem samo nekih,
zbog pregovaračkog neuspjeha
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Teže, čak i od donošenja teških odluka,
jest popravljanje
pogrešnih teških odluka. I jedno i drugo
razlikuje odgovornog državnika od
običnog političara.
Hrvatsku su, poštovani gospodine
Milanoviću, predugo
vodili političari.
Najčešće, osrednji
ili čak loši! Vrijeme
je da Hrvatska napokon bude državnički
vođena

sviju, dodatno je otežan položaj i
predstavnicima onih sindikata koji
su se spremni založiti za razumno
rješenje nastalog spora.
Kako će naskoro, temeljem novog
Zakona o reprezentativnosti, iznaći

Izdavač: SZHŠ Preporod
Uredništvo: Gordana Kovač-Bluha
Sebastijan Troskot
Sonja Mudrić
Urednik: Željko Stipić
Priprema i tisak: Denona d.o.o.
Glasilo je besplatno; prijavljeno je
Ministarstvu kulture sektoru za in-

rješenje koje će u sebi sadržavati
i vraćanje učiteljskih i nastavničkih
plaća na razinu uspostavljenu prije povlačenja iz primjene sporne
Uredbe, pozivam Vas, gospodine
Milanoviću, da Vaša Vlada povuče Zaključak od 19. srpnja i tako
ne dopusti smanjenje učiteljskih i
nastavničkih plaća u razdoblju do
donošenja Dodatka I. Temeljnom
kolektivnom ugovoru. Unatoč životu i radu u posvemašnjoj oskudici,
učitelje i nastavnike, čak i više od
neimaštine, pogađa nepravda. A
nepravda, duboka ljudska nepravda, Zaključkom Vaše Vlade, nanesena je desetinama tisuća onih koji
su odgajali i obrazovali Vaše roditelje, koji su odgajali i obrazovali
Vas, koji odgajaju i obrazuju Vašu
djecu.
Teže, čak i od donošenja teških
odluka, jest popravljanje pogrešnih teških odluka. I jedno i drugo
razlikuje odgovornog državnika od
običnog političara. Hrvatsku su,
poštovani gospodine Milanoviću,
predugo vodili političari. Najčešće,
osrednji ili čak loši! Vrijeme je da
Hrvatska napokon bude državnički
vođena. Hrvatski su se građani u
prilog državnički vođenoj Hrvatskoj
izjasnili na izborima prošle godine.
Obilježavanje Dana učitelja, poštovani gospodine Milanoviću, izvrsna
je prilika da se osobno založite za
povlačenje Zaključka donesenog
19. srpnja, pridonesete uspješnom
završetku pregovora Vlade i sindikata javnih službi i, makar i simbolički, učiteljima i nastavnicima pošaljete jasnu poruku koliko Vi i Vaša
Vlada cijenite rad onih koji su jučer
odgajali i obrazovali Vas, a danas
to čine s Vašom djecom.
S poštovanjem,
Željko Stipić,
srednjoškolski nastavnik
i predsjednik Sindikata Preporod

formiranje 19. lipnja 1995. godine,
klasa: 008-02/95-01-01,
ur-boj: 532-03-5/2-95-01/142.
Rješenjem Ministarstva kulture
od 6. srpnja 1995. godine
klasa:612-10/95-01-1267,
ur-broj: 532-03-1/7-95-01.
Glasilo je oslobođeno poreza
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G O DI Š NJE SAVJET O VANJE Z A SINDIKALNE

Kvalitetno informiranje o važnim sadržajima
sindikalnog djelovanja
Redovito godišnje savjetovanje, na kojem sudjeluju povjerenice i povjerenici
Preporoda, ove je godine od 19. do 21.
listopada održano u Gradcu, malom mjestu smještenom na samom jugu Splitskodalmatinske županije. Unatoč činjenici
da je nekim od sudionika, primjerice slavonskim povjerenicama i povjerenicima,
trebalo i desetak sati da iz Osijeka doputuju do odredišta, odaziv (210 sudionika)
na ovogodišnje savjetovanje bio je više
nego dobar. Sadržajem predavanja, kao
i odabirom predavača, nastojalo se sindikalne povjerenike kvalitetno informirati
o važnim sadržajima iz područja sindi-

kalnog djelovanja i najnovijih zakonskih
promjena u sustavu osnovnog i srednjeg
obrazovanja.

Pažljivi domaćini
Prije početka savjetovanja predsjednik
sindikata Željko Stipić je posjetio Osnovnu školu Gradac u kojoj djeluje podružnica Preporoda. Sindikalni povjerenik Šimun Šutić, kao i njegov prethodnik Teo
Franić, omogućili su predsjedniku Sindikata kraći susret s članovima Sindikata.
Najviše zanimanja domaćini su pokazali
za predstojeće kolektivne pregovore o
Dodatku Temeljnom kolektivnom ugovo-

ru, odnosno za posljedice s kojima će se
morati suočiti zaposleni u javnim službama ako dođe do otkazivanja Temeljnog
kolektivnog ugovora. I aktualni i bivši povjerenik, kroz sva tri dana, bili su od velike pomoći organizatorima i sudionicima
savjetovanja.
Učenje i druženje
O socijalnom dijalogu u Hrvatskoj govorio je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, o kolektivnom pregovaranju u kontekstu aktualnih
zakonodavnih promjena Viktor Gotovac,
profesor radnog prava, o djelovanju Preporoda u 2012. godini Željko Stipić, pred-

sjednik Sindikata Preporod, o postizanju
sindikalnog cilja Mirjana Burić Moskaljov,
a o Izmjenama i dopunama Zakona o
odgoju i obrazovanju Marija Ana Tomaš-Zovko, voditeljica Službe za pravne
poslove u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. O problemima radnog
odnosa u osnovnom i srednjem školstvu
zajednički su na pitanja odgovarali Marija
Ana Tomaš-Zovko i Viktor Gotovac. Drugoga dana savjetovanja sudionice i sudionici posjetili su arheološko nalazište Narona pokraj Metkovića i razgledavali deltu
Neretve. Iz sadržaja savjetovanja izdvojili
smo dijelove izlaganja Krešimira Severa i
Viktora Gotovca.

Viktor Gotovac, profesor radnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Mali, važan i loš Zakon o reprezentativnosti

Koliko je ovaj zakon loš najbolje
ukazuje činjenica
da je dao reprezentativnost čak i
onim sindikatima,
ako se oni prethodno međusobno
sporazume o sastavu pregovaračkog odbora, koji
ne žele sudjelovati
u pregovorima
Zakon o reprezentativnosti,
jedan je relativno mali, ali iznimno važan, zakonski tekst. I
zbog jednog i drugog čudi površnost onih koji su radili na
ovome zakonskom tekstu. Već
donijete izmjene ovoga zakona,
kao i sadržaj u međuvremenu
donesenih dvaju pravilnika, ta-

kođer, ukazuju na ovakvu ocjenu. Ovim se zakonom, u dijelu
koji se odnosi na rad tripartitnih
tijela, na nov način uređuje nešto što je i do sada, primjenom
Zakona o radu, solidno funkcioniralo.
Koliko je ovaj zakon loš najbolje ukazuje činjenica da je
dao reprezentativnost čak i
onim sindikatima, ako se oni
prethodno međusobno sporazume o sastavu pregovaračkog
odbora, koji ne žele sudjelovati
u pregovorima. Neprihvatljivo
je da se ovim Zakonom o reprezentativnosti mijenja važeći
Zakon o radu u njegovim važnim odredbama – primjerice
odredba o produženoj primjeni
kolektivnih ugovora. Jednakopravnim su, zahvaljujući ovom
zakonu, postali sindikat koji
može i sindikat koji ne može organizirati štrajk. Nejasnim ipak
ostaje mogu li štrajkati samo
reprezentativni sindikati, mogu
li štrajkati samo sindikati koji su
pregovarali, mogu li štrajkati i
sindikati koji nisu pregovarali?
Na ova važna pitanja ovaj zakon ne daje odgovore, a trebao
bi i morao. Čak i kad se ugovori
produžena primjena dulja od 3
mjeseca, ovaj zakon onemogućava takvu primjenu kolektivnog ugovora.
Nije riješen ni problem učlanjenja jedne osobe u više sindikata, primjerice zbog članstva

u kasi uzajamne pomoći. Nije
riješen ni problem učitelja koji u
nepunom radnom vremenu radi
u više škola, a koje se ne bi se
smjelo tretirati kao više osoba.
Ovo bi moglo postati iznimno
važno u situaciji kada neki sindikat ima graničan broj članova.
U Ministarstvu na ovaj problem
odgovaraju da će oni vjerovati
sindikatima. Našalit ću se ovdje
malo pa ću ponoviti nešto što
sam nedavno rekao na jednom
okruglom stolu: ako je vjera ono
na temelju čega će povjerenstvo donositi odluku onda je u
povjerenstvo trebalo imenovati
biskupe ili župnike, a ne nas.
Je li se ovim zakonom posti-

glo ciljeve koje se željelo postići? Na primjer, čulo se kako se
ovim zakonom željelo potaknuti
međusindikalnu suradnju. Bojim
se da će, osobito u svjetlu izjave
da će se vjerovati sindikatima
kad budu iskazali broj članova,
učinak biti upravo suprotan. Ili,
moglo se od predlagača ovoga
zakona čuti kako će, zahvaljujući Zakonu o reprezentativnosti, napokon biti podijeljena
sindikalna imovina. Netko je, u
obrani ovog zakona, rekao da
kada bi se ovim zakonom mogla postići podjela sindikalne
imovine, onda bi se ipak radilo
o kakvom-takvom postignuću
primjene ovog zakona. Nisam

siguran može li išta dobro proizaći iz ovako lošeg zakona?
Ostaje mi, na kraju, tek zaključiti da je Zakon teško razumljiv, nedovršen i doista loš. Na
samom kraju još nekoliko važnih paradoksa. Prag reprezentativnosti od 20 posto je tako
visok da primjerice u Zagrebačkom holdingu ni jedan sindikat
nije reprezentativan. Još jedan
paradoks, koji se posebno tiče
sindikalnog članstva iz odgoja i obrazovanja. Ministarstvo
obrazovanja želi pregovarati za
osnovno i srednje školstvo odvojeno. To isto Ministarstvo želi
za znanost i visoko školstvo pregovarati zajednički. Osnovno i
srednje školstvo se razdvaja, a
znanost i visoko školstvo spaja. Zanemaruje se da osnovno i
srednje ima zajedničku upravu i
regulirani su jedinstvenim zakonom, dok o znanosti i visokom
školstvu u našem Ministarstvu
vode brigu dvije različite uprave. Naravno ako se pregovara
zajednički, bilo za osnovno i
srednje školstvo ili za znanost i
visoko školstvo, onda se pregovarački odbor sastavlja istovjetno sastavljanju Pregovaračkog
odbora za TKU. Odvojeno pregovaranje pretpostavlja prebrojavanje članstva i visoki cenzus
od 20 posto. Na kraju, doista je
teško ne primijetiti kako je trebalo uložiti zaista puno truda da
bi se napisao ovako loš zakon.
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SINDIKALNE P O VJERNI C E I P O VJERENIKE
Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata

Društveni dijalog i socijalni dijalog nisu isto!

što Sever zamjera novim vlastima odnosi se na očito stavljanje
vladajućih na stranu kapitala.
– Radnici izravno, a neizravno i izravno njihove sindikalne
organizacije, žrtve su pristranog
stavljanja predstavnika vlasti na
stranu poslodavaca, kreditnih
agencija i Međunarodnog monetarnog fonda. Predstavnici
nove vlasti od početka brkaju i
miješaju socijalno partnerstvo i
Prvoga dana savjetovanja sudionici su saslušali trojicu izlagača koji su se osvrnuli na sindikalne aktualnosti. Prvi se povjerenicama i povjerenicima obratio
predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. U
jednosatnom izlaganju Sever je
govorio, među ostalim, o socijalnom dijalogu u Hrvatskoj nakon
uspostave nove vlasti. Najviše

javni dijalog. Mjesecima nakon
izbora predstavnici vlasti su se
opirali inicijativama da se pokrene rad Gospodarsko-socijalnog vijeća. Nepotrebno se
gubilo dragocjeno vrijeme na
Sporazumu o radu GSV-a. Kad
smo napokon dobili Sporazum
iz njegova se sadržaja vidjelo
da se ništa nije suštinski promijenilo u odnosu na dosadašnje
stanje. Prva sjednica bila je tek

Dio socijalnog dijaloga odvija se preko
medija, a ne tamo gdje bi se to trebalo događati. Ipak, za sada na sindikalnoj strani
ne razmišljamo o napuštanju ovakvog
Gospodarsko-socijalnog vijeća jer mislimo da je, argumentima ali i pritiskom, još
uvijek moguće primorati vlast na drugačije ponašanje

u veljači. Pitanje je da li bi bilo i
tada da se nije donosio državni
proračun. Nekoliko mjeseci se
nije događalo ništa. U međuvremenu je velik broj propisa
zaobilaznim putem išao prema
Saboru. Sindikati su upozoravali i tražili. Na žalost, bezuspješno. Puno se toga i na samom
Gospodarsko-socijalnom vijeću
odradilo tek reda radi. U međuvremenu je Ured za socijalno
partnerstvo i priključen Ministarstvu rada. Posljedica ovakvog
rada Gospodarsko-socijalnog
vijeća, kojim od lipnja predsjedavaju Nezavisni hrvatski sindikati, jest da je čak i Zakon o
reprezentativnosti donesen bez
suglasnosti sindikalne strane.
Zakon o minimalnoj plaći i Zakon o zaštiti na radu također su
primjer donošenja zakona bez
suglasnosti sindikalne strane.

Ova Vlada je krenula demontirati čak i sustav koji je uspostavila i Račanova Vlada. Tako su
u nizu važnih saborskih odbora
sindikalni predstavnici ili u potpunosti izgubili, ili im je smanjen broj mjesta koja su im godinama pripadala. Ova je vlast
krenula krivim putem. Nedostaje joj razumijevanja za socijalni
dijalog. Socijalni dijalog je zamijenjen društvenim dijalogom
posredstvom medijima. Dio socijalnog dijaloga odvija se preko
medija, a ne tamo gdje bi se to
trebalo događati. Ipak, za sada
na sindikalnoj strani ne razmišljamo o napuštanju ovakvog
Gospodarsko-socijalnog vijeća
jer mislimo da je, argumentima
ali i pritiskom, još uvijek moguće primorati vlast na drugačije
ponašanje – zaključio je Krešimir Sever.

Šesta sjednica glavnog vijeća

Dobro odrađen posao s referendumom
Solidan odaziv članstva
referendumu, kao i velik
posao koji su odradili
sindikalni povjerenici na
terenu, samo govore u
prilog dobroj pripremi
ovih aktivnosti • Uvjeti
za sudjelovanje u prosvjedu Matice hrvatskih
sindikata bili su ponižavajući i neprihvatljivi
• Žurno treba uputiti
zahtjev za sudjelovanje
predstavnika Preporoda
u predstojećim pregovorima koje će sindikati
javnih službi voditi s
predstavnicima Vlade republike Hrvatske

Na svojoj 6. sjednici, održanoj 20. listopada u Gradcu, Glavno je vijeće Sindikata Preporod među ostalim raspravilo
situaciju u kojoj se naš sindikat našao vezano uz referendum u osnovnoškolskim i
srednjoškolskim ustanovama koji je održan od 11. do 13. rujna, kao i situaciju u
kojoj su donijete određene odluke vezane uz sindikalni prosvjed Matice sindikata
javnih službi održan 11. listopada.
Glavno je vijeće, podsjetimo se, prethodno već donijelo odluku da će Preporod sudjelovati u svim aktivnostima koje
će sindikati javnih službi provoditi s ciljem
ishođenja što povoljnijeg Temeljnog kolektivnog ugovora. Kako je referendum
bio nesumnjivo upravo takva aktivnost
nije se donosila nikakva posebna odluka

prije samog referenduma. Prethodno, prije održavanja samog izjašnjavanja predsjednik sindikata se sastao 23. kolovoza
s predsjednikom Sindikata hrvatskih učitelja Zvonimirom Laktašićem kako bi se
od samih organizatora saznalo sve važne pojedinosti o ovome izjašnjavanju. Na
provedenom referendumskom izjašnjavanju članstva, kao što je poznato, članovi Preporoda su se izjasnili o neprihvaćanju Dodatka I.Temeljnom kolektivnom
ugovoru u predloženom obliku. Predsjednik Sindikata je istaknuo solidan odaziv
članstva referendumu, kao i velik posao
koji su odradili sindikalni povjerenici na
terenu. Prije samog referenduma održani su sastanci svih pet međužupanijskih
vijeća Sindikata. Odaziv povjerenica i povjerenika na ove je sastanke bio jako dobar. Ukupno, ovu je zahtjevnu sindikalnu
aktivnost moguće ocijeniti jako dobrom
ocjenom.
Neprihvatljivi uvjeti
Najviše pažnje članova Glavnoga vijeća privuklo je izlaganje Željka Stipića,
predsjednika Sindikata, o događanjima
koja su prethodila sindikalnom prosvjedu
Matice sindikata javnih službi. Nakon što
se doznala namjera, kao i datum održavanja sindikalnog prosvjeda, učinjeno je
sve što je bilo moguće kako bi i članstvo
Preporoda sudjelovalo na prosvjednom
skupu sindikata javnih službi.
Sindikatima, organizatorima ovoga
prosvjeda, upućen je 3. listopada dopis
kojim se traži da i članovi Preporoda sudjeluju na prosvjedu, odnosno da se na
zajedničkom sastanku dogovore detalji o
nazočnosti naših članova na prosvjedu.
Odgovor, koji je u ime četiri sindikata,
Preporodu uputio Zvonimir Laktašić, sadržavao je tri neprihvatljiva uvjeta. Prvo
se tražilo da članovi Preporoda budu na
začelju prosvjedne kolone, zatim se najavljivala tek mogućnost da članovi Pre-

poroda na prosvjedu umjesto vlastitih
nose rekvizite sindikata koji su prosvjed
organizirali, te se na kraju isticalo da
nema mogućnosti sudjelovanja članova
Preporoda na onom dijelu prosvjeda koji
se planirao održati na Markovom trgu.
Nakon obavljenog razgovora s većim
brojem članova Glavnoga vijeća odgovoreno je da, pod navedenim uvjetima, nije
moguće sudjelovanje članova Preporoda
na ovom prosvjednom skupu. 9. listopada s ovim su stavom upoznati i predstavnici sindikata koji su prosvjed organizirali.
U raspravi svi su članovi Glavnoga vijeća
podržali ovakvo postupanje Preporoda u
svezi s prosvjednim okupljanjem održanim 11. listopada.
Zadovoljstvo sadržajem presude
Predsjednik Sindikata je nazočne članove izvijestio i o sadržaju presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu
kojom je, nakon pet godina, presuđeno
protiv Vlade Republike Hrvatske, a u
korist Sindikata Preporod. Svi su članovi Glavnoga vijeća iskazali zadovoljstvo
sadržajem ove presude. Pojedini članovi
Glavnog vijeća misle da nije trebalo najavljivati kako će se novac koji je dosuđen
našem sindikatu vratiti u državni proračun. Kolegice koje su iznijele ovakav stav
mišljenja su da je bolje bilo najaviti uplatu
ovih sredstava za neku od humanitarnih
svrha. Zaključeno je da će se o ovome
još jednom raspraviti nakon što spomenuta presuda postane i pravomoćna.

Postupanje u predstojećim
pregovorima
Na kraju 6. sjednice raspravljalo se i o
predstojećim pregovorima koje će sindikati javnih službi voditi s predstavnicima
Vlade republike Hrvatske. Predsjednik
Sindikata je predložio, a članovi Glavnog vijeća prihvatili, da se žurno uputi
zahtjev za sudjelovanjem u pregovori-

ma. U Preporodu očekujemo, istaknuo
je predsjednik Sindikata, da predstavnik
Preporoda bude uključen u ove pregovore. Također, istaknuo je predsjednik,
očekujemo da ovi pregovori započnu u
prvoj polovici 11. mjeseca. Stav o prijedlogu Vlade, ukoliko taj stav ne doživi
značajne korekcije, proisteći će iz rezultata referendumskog izjašnjavanja
našega članstva, odnosno Preporod će
odbiti potpisati postojeći prijedlog. Ako
dođe do promjene prijedloga, odnosno
ako se uvaže primjedbe našega Sindikata, Preporod će svim sindikatima predložiti novo izjašnjavanje članstva. Ako
ovaj prijedlog ne bude prihvatljiv drugim
sindikatima ili dijelu sindikata, Preporod
će samostalno provesti izjašnjavanje.
Pojave li se novi prijedlozi Vlade u ovim
pregovorima članovima Glavnog vijeća
bit će omogućeno redovito informiranje
o sadržaju ovih prijedloga, ali i odlučivanje o njihovoj prihvatljivosti. Ove su
zaključke predsjednika Sindikata jednoglasno prihvatili svi članovi Glavnoga
vijeća.
Milan Novačić

Blagajna uzajamne pomoći
Brzo i efikasno rješava vaše financijske probleme
tel 021/323 036 ili www.sindikat-preporod.hr
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3. rujna Osnovana podružnica Preporoda u Srednjoj
školi Čakovec. Riječ je o 5.
srednjoškolskoj
podružnici u Međimurskoj županiji.
Za sindikalnog povjerenika
u ovoj novoosnovanoj podružnici izabran je Miljenko
Hajdarović, a za njegovu
zamjenicu Diana Krtanjek.
ČESTITAMO!

14. rujna U Osnovnoj školi Pučišća, u Pučišćima na
otoku Braču, osnovana je
podružnica Sindikata Preporod. Kolegice i kolege su
za sindikalnog povjerenika
izabrali Davora Đorđevića, a za njegova zamjenika
kolegu Željka Pivca. Nakon
osnivanja ove podružnice
Preporod u Splitsko-dalmatinskoj županiji djeluje u 51
odgojno-obrazovnoj ustanovi. ČESTITAMO!

17.
rujna
Sastali
se
zamjenica
ministra Marija Lugarić
i
predsjednik Sindikata
Željko Stipić.
Razgovaralo
se o problemima koji su
se pojavili u pojedinim strukovnim školama primjenom članka
24. Zakona o odgoju i obrazovanju. Također, razgovaralo se
i o problemu nepotrebnog administriranja koje se pojavilo kao
posljedica uvođenja subvencioniranog prijevoza za učenike
srednjih škola.

24. rujna Na inicijativu Preporoda, došlo do sastanka predsjednika četiriju sindikata koji
djeluju u sustavu obrazovanja i
znanosti. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o aktualnoj situaciji s pregovorima o Dodatku
I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.
30.rujna Održan osnivački
sastanak podružnice Sindikata Preporod u Osnovnoj
školi Kalnik. Nakon osnivanja ove podružnice Preporod u Koprivničko Križevačkoj županiji djeluje u 11
osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova. Za prvu je
povjerenicu izabrana Marina
Kumer, a za njezinu zamjenicu Ivana Miščević. ČESTITAMO!
3. listopada Predsjednik Sindikata Željko Stipić se dopisom
obratio predsjedniku Sindikata hrvatskih učitelja Zvonimiru
Laktašiću u kojem je obznanjena namjera Preporoda da sa
svojim članstvom sudjeluje u
sindikalnom prosvjedu najavljenom za 11. listopada u Zagrebu.
Dopisom je zatražen i zajednički
sastanak kako bi se dogovorili
svi detalji oko organizacije predstojećeg prosvjeda.
4. listopada povodom obilježavanja ovogodišnjeg Dana
učitelja Preporod se obratio
otvorenim pismom predsjedniku
hrvatske Vlade Zoranu Milanoviću. Pismom je predsjedniku
Vlade ukazano na sve štetne
posljedice Zaključka Vlade od
19. srpnja i zatraženo žurno povlačenje spornog Zaključka te

nastavak isplate uvećanja plaće
od 3,5,7 i 9 posto učiteljima i nastavnicima.
Zvonimir Laktašić, predsjednik Sindikata hrvatskih učitelja,
odgovorio na
dopis od 3.
listopada. U
odgovoru se
ističe
„Postoji dogovorena koreografija i da ne
bi došlo do narušavanja iste,
molimo Vas da svojim članovima prenesete da se priključe na kraju kolone. Moguće
je da na licu mjesta dobiju i
naše rekvizite… Na Markov
trg idu samo naši članovi koji
imaju posebne oznake.”

neće organizirano sudjelovati na zagrebačkom prosvjedu.
Ipak Preporod je pozvao svoje
članove da se makar i neorganizirano priključe ovom prosvjedu,
a sudionicima prosvjeda zaželio
„puno uspjeha u ostvarivanju
svih ciljeva koji se žele postići
predstojećim prosvjedom”.
15. listopada U Srednjoj
školi Lovre Montija u Kninu
osnovana podružnica Sindikata Preporod. Za sindikalnog povjerenika izabran
Dragan Boduljak, a za zamjenika kolege Boduljaka
izabran je Toni Cota. Sada
Preporod organizirano djeluje u tri osnovnoškolskih
i srednjoškolskih ustanova u
Šibensko-kninskoj županiji.
ČESTITAMO!
12. listopada Na poziv glavne
tajnice Ljubice Pilić, predsjednik
Sindikata Preporod Željko Stipić sudjelovao na 4. redovnom
saboru Sindikata djelatnika u
kulturi. Na saboru je za novog
predsjednika sindikata izabran
Ivica Trubić.

7. listopada Desetak povjerenica i povjerenika Preporoda sudjelovalo na utrci za
građane na polu maratonu na
21 zagrebačkom maratonu. U
majicama s natpisima „Sve od
sebe dat ću i za manju plaću!”
upozorilo se na problem materijalnog položaja zaposlenih u
osnovnim i srednjim školama,
ali i najavilo predstojeće sindikalne akcije.
9. listopada Organizatorima
prosvjeda odgovoreno iz kojih
sve razloga članovi Preporoda

16. listopada U Zagrebu, u organizaciji časopisa Radno pravo, održan okrugli stol na kojem
se raspravljalo o posljedicama
primjene Zakona o reprezentativnosti. Na ovom je okruglom
stolu sudjelovao i predsjednik
Sindikata Preporod.
17. listopada predsjednik
Sindikata sudjelovao s predavanjem „Aktualni događaji u
odgojno-obrazovnom sustavu s
pozicije djelovanja sindikata” na
savjetovanju koje je u Šibeniku
organizirala Zajednica osnovnih
škola.

19. listopada Redovito trodnevno savjetovanje za povjerenice i povjerenike započelo s radom. Savjetovanje je organizirano u Hotelu Labineca u Gradcu
(Splitsko-dalmatinska županija).
Na savjetovanju je sudjelovalo
210 povjerenica i povjerenika iz
svih dijelova Hrvatske. U radnome dijelu sudionice i sudionici su
saslušali 5 zanimljivih i važnih
izlaganja, dok se u rekreativno
dijelu povjerenicama i povjerenicima omogućilo posjetiti arheološko nalazište Narona te razgledavanje delte rijeke Neretve.
22. listopada Izborom Željka
Perkovića za sindikalnog povjerenika, a Ive Krnića za zamjenika sindikalnog povjerenika, s djelovanjem je započela podružnica Preporoda u
Srednjoj školi Petrinja. Nakon
osnutka podružnice u Srednjoj školi Petrinja sada Preporod djeluje u 14 osnovnoškolskih i srednjoškolskih
ustanova Sisačko-moslavačke županije. ČESTITAMO!
25.listopada Povjerenstvu za
utvrđivanje reprezentativnosti pri
Ministarstvu rada i mirovinskog
sustava dostavljeni su traženi
podaci o ukupnom broju radnika, članova Sindikata Preporod
u području pregovora radi utvrđivanja sastava Pregovaračkog
odbora za pregovore o Temeljnom kolektivnom ugovoru za
službenike i namještenike u javnim službama.

ostani
romotor
reporoda
tel. 01 48 14 891
prenosimo iz tiska

OZIV NA SURADNJU
Zahvaljujući vašim tekstovima, fotografijama i karikaturama neka naše glasilo bude
još kvalitetnije i raznovrsnije.
Vaše priloge šaljite na:
ured@sindikat-preporod.hr

