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Alisa

˗ Možeš li mi reći, molim te, kojim putem da krenem
odavde?
˗ To dobrim dijelom ovisi o tome kamo želiš stići ˗ reče
mačka.
˗ Nije me briga kamo ˗ reče Alisa.
˗ Onda nije bitno kojim putem ideš ˗ reče mačka.
Iako sam gotovo siguran da mi rečenice iz jednog od
najpoznatijih dječjih fantastičnih romana nisu pomogle,
upravo sam se njima, na posljednjem sastanku pregovaračkih odbora, poslužio kako bih društvance s Teamsa
potaknuo na odustajanje od vođenja jalovih rasprava te
nas sve zajedno usmjerio prema rješavanju onih pitanja
zbog kojih tjednima sastančimo.
Teško se i sjetiti sviju tema o kojima se dosad ćaskalo
na pregovaračkim sastancima. Neke su teme bile prigodničarske kao što je neusklađenost donošenja budžeta i
vođenja pregovora, dok je, na primjer, reguliranje obveza
sindikalno neorganiziranih radnika ˗ arhetipsko mjesto u
svim razmjenama stavova predstavnika vlasti i sindikata.
Vrijeme se, doprinosom obiju strana, gubilo na različite
analize koje su sve odreda dokazivale da su plaće u javnom sektoru rasle i brže i više no ikada. Analize su pokazale da su podaci manjkavi, odnosno da vlast ne zna točno, unatoč COP-u i pomoći Fine i DZS-a, koga sve i za što
plaća, koliko je radnika napustilo državu kao poslodavca i
zašto se produbljuje razlika u prosječnim plaćama među
javnim službama.
Dvije su reakcije uslijedile nakon što su sindikati iznijeli
svoje zahtjeve. Prvo je ministar Josip Aladrović, kad god bi
se našao pred mikrofonom, naglašavao kako su zahtjevi
sindikata nerealni, a potom su iz Fine sindikalnim pregovaračima predočili financijsku težinu pojedinih zahtjeva. I
dok se izračunima nema što predbaciti, ministrovim izjavama ima, itekako. One su i nekorektne i neutemeljene.
Nekorektne zato jer nije u redu da predstavnici sindikata
stav Vlade saznaju putem posrednika, tj. medija. Reakcija
je bez temelja jer se, u situaciji najavljenog porasta troškova života, najvećeg rasta BDP-a u Europi i skore financijske mega-injekcije iz Bruxellesa, nerealnim proglašavaju
zahtjevi sindikata za višim plaćama i boljim materijalnim
pravima.
Osim što je u ove pregovore Vlada ušla potpuno nespremna, a što je vidljivo iz činjenice da ni nakon mjesec
i pol dana Vlada sindikatima još uvijek nije ništa konkretno ponudila, njeni ministri, a napose onaj zadužen
za pregovore, gotovo na dnevnoj bazi otežavaju drugoj
strani sudjelovanje u pregovorima. Tako se za vrijeme
pregovora doznalo za poskupljenje Rafala, najavilo
isplatu obiteljskih mirovina, uvođenje poticaja za povratnike i sl. U milijardama teške vijesti i najave dodatno povećavaju očekivanja učitelja, medicinskih sestara i socijalnih radnika. Među radnicima sve je više onih koji su s
pravom ljuti i ogorčeni jer se ne mogu pomiriti s činjenicom istovremenog najavljivanja novih proračunskih izdataka i proglašavanja sindikalnih zahtjeva nerealnima.
S početkom nove godine, a nakon mjesec i pol dana
kupovine vremena, nastupio je trenutak za suočavanje s
istinom. Na Vladi je da pred sindikate izađe sa svojim namjerama. Želi li postojeću cijenu rada u javnim službama
smanjiti, zadržati na sadašnjoj razini ili povećati? Nastavak pregovora ima smisla tek nakon što sindikati saznaju
odgovore na ovo pitanje. Nastavi li Vlada s odugovlačenjem, a sindikati joj i budu dalje u tome pomagali, objema
će stranama dobro doći pouka iz nastavka konverzacije s
početka uvodnika.
˗ Samo da negdje stignem ˗ doda Alisa kao objašnjenje.
˗ Oh, sigurno ćeš stići ˗ reče mačka ˗ samo ako dugo
hodaš. (Lewis Carroll, Alisa u zemlji čudesa)

Nakon šest sastanaka pregovaračkih odbora

Ništa od povećanja plaća!?

G

otovo nezapaženo prošla
je izjava državnog tajnika
u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja Stipe Mamića, izrečena 23. studenoga na drugom
sastanku pregovaračkih odbora,
da u 2022. godini nije predviđen
nikakav rast plaća. Izjava je jedino prenesena u izvještaju sa
sastanka predstavnika Preporoda. Proći će mjesec i pol dana
dok s istom informacijom nisu
pred predstavnike sindikata 11.
siječnja izašli ministar financija Zdravko Marić i ministar rada
Josip Aladrović. Najvažniji je to
dio nešto šireg odgovora, koji su
sindikati zahtijevali od drugog do
petog sastanka, a koji je stigao
na šestom sastanku.
Namjera je Vlade radnicima
u javnim službama nastaviti i u
ovoj godini plaću isplaćivati prema lanjskoj osnovici od 6.044,51
kuna. Nastaviti isplaćivati plaću
prema sadašnjoj osnovici, u situaciji kumulativnog djelovanja
inflacije iz 2021. i najavljene
inflacije za 2022. godinu, znači smanjenje dostignute cijene
rada u javnom sektoru. Nakon
izjava Plenkovićevih ministara
razvidno je da su dvije strane u
ove pregovore ušle s različitim
očekivanjima. Vlada bi željela
novi TKU sa sindikatima javnih
službi platiti s dodatnih nekoliko
stotina milijuna kuna, dok je stav
sindikata da bi Ugovor trebao
biti desetorostruko „teži”. Tek će
se vidjeti hoće li se i kako pomiriti različit pristup pregovorima.
Prisjetimo se važnijih momenata
s održanih sastanaka.

13. plaća

Sindikalne se zahtjeve, ovo je
bilo očito već nakon prvog sastanka, moglo podvesti na 13.
plaću, povećanje 5 ili 6 postojećih materijalnih prava i ugovaranje nekih novih materijalnih i nematerijalnih prava. Predstavnici
Vlade su, suočeni sa sindikalnim
zahtjevima, pokazali načelno razumijevanje tek za korekciju dva
materijalna prava ˗ sistematskih
pregleda i naknade za prijevoz.
Iako je ministar Aladrović, u više
svojih javnih istupa, zahtjev za
isplatom 13. plaće proglasio nerealnim, predstavnici Vlade se mjesec dana nisu službeno očitovati
o ovom zahtjevu.
Kako predstavnik Preporoda
nije sudjelovao na pripremnom
sastanku na kojem je usuglašen
stav o zahtjevu za isplatom 13.
plaće, ne raspolažemo nikakvim
informacijama o čijem se prijed-

Nakon izjava Plenkovićevih ministara razvidno je
da su dvije strane u ove pregovore ušle sa sasvim
različitim očekivanjima. Vlada bi željela novi TKU
sa sindikatima javnih službi platiti sa svega nekoliko stotina milijuna kuna, dok je stav sindikata da bi
Ugovor trebao biti desetorostruko „teži”
logu točno radi i kakav je bio
dogovor o prezentaciji ovog prijedloga u javnosti. Sada kada je,
od strane predstavnika Vlade,
odbijen zahtjev za isplatom 13.
plaće, zaključiti se može tek da
se, s jedne strane, puno vremena i energije izgubilo na obrazlaganje ovog zahtjeva i da će se, s
druge strane, odbacivanje ovog
zahtjeva ozbiljno odraziti na nastavak pregovora.

Kupovina vremena

Nakon što su se dvije strane
lako dogovorile oko toga da
će Temeljni kolektivni ugovor
do kraja veljače biti u produženoj primjeni, odnosno da se
do tada neće dovoditi u pitanje
isplata ni jednog materijalnog
prava, pregovarači Vlade su se
upustili u odugovlačenje. Predstavnici sindikata nisu im se u
tomu ni pokušavali oduprijeti.
Odugovlačenje se provodilo otkazivanjem zakazanih sastanaka te izradom i prezentacijom
analiza koje su trebale pokazati
da su radnici u javnim službama, unutar posljednjih pet godina, dobro prolazili u odnosu na
zaposlenike u gospodarstvu.
Analize Fine i Državnog zavoda za statistiku na kraju su pokazale ono što im je i bio jedini cilj, te su, barem za mjesec
dana, odgodile iznošenje Vladinih namjera.
Ukratko, analizama su sindikalni zahtjevi „pretvoreni” u
„brojke”, a sve s jednim jedinim
ciljem da ih se može okvalificirati

kao potpuno neutemeljene i nerealne. Zašto Vladi odgovara kupovina vremena? Jednostavan
je odgovor na ovo pitanje. Sve
dok traju pregovori, nema nikakvih novih obveza Vlade prema
radnicima u javnim službama.
Znači, ponašanje Vlade je više
nego razumljivo. Ostaje nejasno
zašto neki sindikati ne vide problem u odugovlačenju.

Izračuni

Bez obzira na funkciju dugo
iščekivanih izračuna, izvještaj s
pregovora ne bi bio potpun ukoliko bi najvažnije brojke bile nespomenute. Iz Finine prezentacije izdvajamo: 89 milijuna kuna
treba izdvojiti ukoliko regres
raste s 1.500 na 2.000 kuna a
čak 267 milijuna kuna ukoliko bi
regres bio dvostruko veći, odnosno bio povećan na 3.000 kuna.
Za povećanje dara za djecu sa
600 na 700 kuna potrebno je
10 milijuna kuna. Ukoliko bi se
uskrsnicu ugovorilo u iznosu od
500 kuna potrebno je 89 milijuna kuna, dok je čak 534 milijuna kuna potrebno za uskrsnicu
od 3.000 kuna. Jednak je novac
potrebno osigurati za isplatu dodatnog i dopunskog osiguranja
u iznosu od 250 kuna mjesečno.
Dodatnih je 18.5 milijuna kuna
potrebno izdvojiti za isplatu jubilarnih nagrada po osnovi od
2.000 kuna, a 45 milijuna kuna
potrebno je izdvojiti za otpremnine koje bi se isplaćivale u visini
3 osnovice umjesto dvije kao što
je sada slučaj.
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Osampostotno povećanje
osnovne plaće sveučilišnim
specijalistima stajalo bi 14
milijuna kuna. Za povećanje naknade za prijevoz s
1 kn/km na 1.10 kn/km potrebno je 38 milijuna kuna,
77 milijuna kuna za povećanje s 1 kn/km na 1.20 kn/
km, 131 milijun kuna za povećanje s 1 kn/km na 1.30
kn/km i 154 milijuna kuna za
povećanje s 1kn/km na 1.40
kn/km. Za isplatu 13. plaće,
ovisno o modalitetu isplate,
u proračunu treba osigurati između 596 milijuna i 1.2
milijarde kuna. Ukoliko bi se
sadašnji iznos za sistematski pregled od 500 povećao
na 1.200, odnosno 1.500
kuna, iznos od 89 milijuna
kuna narastao bi na 124 milijuna kuna, odnosno na 178
milijuna kuna. I na kraju,
za isplatu toplog obroka od
416 kuna mjesečno, neophodno je osigurati 889 milijuna kuna.

Sistematski pregledi i
prijevoz

Nakon što je već na prvom
sastanku Jadranaka Dimić
iz Sindikata zaposlenika u
djelatnosti socijalne skrbi
istaknula važnost povećanje
iznosa ugovorenog za obavljanje sistematskih pregleda,
dalo se naslutiti da bi ovaj
zahtjev mogao naići na razumijevanje predstavnika Vlade. Porast cijena zdravstve-
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pitanju usklađivanja spomenutog prava i porasta cijena
goriva.

Što dalje?

Nekoliko je mogućih scenarija daljnjeg razvoja događaja. Ustrajavanje sindikata na
svojim zahtjevima i inzistiranje Vlade da do poboljšanja
dođe jedino po pitanju sistematskih pregleda i naknade
za prijevoz ˗ moglo bi dovesti
u pitanje potpisivanje TKU-a
i uzdrmati partnerski odnos
sindikata javnih službi i Vlade. Čak i ako Vlada ne učini
ništa po pitanju dokidanja ili
smanjenja pojedinih materijalnih prava, doći će do narušavanja odnosa koji su se, za
vrijeme Plenkovićeve Vlade,
uglavnom razvijali u pozitivnom smjeru. Ukoliko sindikati odustanu od zahtjeva za
isplatom 13. plaće, poboljšanja postojećih i ugovaranih ustanova, unatrag četiri
godine, doveo je do toga da
u brojnim ustanovama radnici nisu slani na sistematske
preglede ili su radnici morali sami uplaćivati dio troška
za obavljeni pregled. Jedno
je važno materijalno pravo
u značajnoj mjeri postalo
deklarativno, tj. „papirnato”. Načelno razumijevanje
za zahtjev pristigao sa sindikalne strane, vrlo je brzo
rezultirao formiranjem radne
skupine koja je dobila zada-

tak pripremiti prijedlog koji
će „revitalizirati” provedbu
važnog prava. Iako još radna skupina nije završila s
radom, dojam je da će, voljom obiju strana, iznos ovog
prava biti barem dvostruko
povećan. Do sporenja bi jedino moglo doći oko mjesta
(javne ili privatne ustanove)
na kojima će se pregledi
obavljati.
Zahtjev za preispitivanjem
članka TKU-a koji se odnosi na naknadu za prijevoz,

Sindikalni zahtjevi:
Ugovor potpisati na 4, a ne na 2 godine kako
predlaže Vlada
Povećanje osnovice za izračun plaće
Isplata 13 plaće
Povećanje naknade za sistematske preglede
Lakše ostvarivanje naknade za prijevoz i korekcija
naknade 1,00 kn/km
Regres i božićnica s 1.500,00kn na 2.000,00,
odnosno 3.000,00 kn
Dar za djecu s 600,00 kn na 700,00 kn
Osnovica za jubilarnu nagradu s 1.800,00 kn. na
2.000,00 kn, odnosno na 2.500,00 kn
Otpremnina s 12.089,00 kn na 18.133,53 kn
Sistematski pregled s 500,00 kn na 1.000,00 kn,
1.200,00, odnosno 1.500,00 kn
Uskrsnica od 3.000,00 kn
Topli obrok u iznosu od 416,00 kn mjesečno
Dopunsko/dodatno osiguranje u iznosu od 250,00
kn mjesečno
Uvećanje osnovne plaće sveučilišnim
specijalizantima za 8-posto
Povećanje maksimalnog broja dana godišnjeg
odmora s 30 na 35
Uvećanje osnovne plaće za COVID dodatak

a koji je u ime Preporoda
već na prvom sastanku iznio
njegov predstavnik, naišao
je, također, na razumijevanje. Iako se o ovome problemu još nije pregovaralo,
iz istupa predstavnika Vlade
može se zaključiti da nije
sporno povećanje postojeće
naknade od 1 kn/km, odnosno da iznos naknade treba biti usklađen s porastom
troškova goriva.Iako se ova
dionica pregovora ne smije svesti samo na korekciju
spomenutog iznosa, jer ima
oko prijevoza još spornih pitanja, konačan će rezultat
ovisiti o uvažavanju argumenata sindikalne strane po

nja novih materijalnih prava,
a Vlada od „zamrzavanja”
osnovice za izračun plaće,
uspostavit će se kakva-takva mogućnost dogovora.
Dogovora koji bi se zasnivao na trenutnom usklađivanju osnovice s inflacijom u
2021. i 2022. godini, zadržavanju postojećih prava i unaprjeđenju dvaju materijalnih
prava. Hoće li potreban broj
sindikata podržati spomenuti kompromis, odnosno hoće
li članstvo, ili barem njegov
pretežit dio, biti zadovoljno
kompromisom, pitanja su na
koja nitko, u ovom trenutku,
ne zna odgovor.
Milan Novačić
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11. sjednica Glavnog vijeća

O pregovorima o TKU i mogućim
otkazima djelatnicima škola
J

edanaesta sjednica Glavnog vijeća
održana je 7. siječnja. Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice
predsjednik Željko Stipić članove Glavnog
vijeća informirao je o tijeku pregovora o
Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama. Istaknuo je
kako će se sva prava iz starog kolektivnog
ugovora poštivati do kraja veljače, a hoće li
novi biti potpisan na dvije ili četiri godine tek
će se vidjeti. Govoreći o zahtjevima, istaknutima u pregovorima, rekao je kako za
sada imamo samo jednu stranu ˗ sindikalnu. Ona se odnosi na povećanje osnovice
plaća od 4 do 8 posto s obzirom na činjenicu porasta inflacije rasta životnih troškova.
Predsjednik je rekao kako vjeruje da povećanje osnovice ne bi trebalo biti upitno, ali
bi sporna mogla biti primjena.
Sindikalni zahtjev za isplatom 13. plaće
predstavnici Vlade smatraju nerealnim, a
predsjednik smatra kako je ovaj zahtjev
usporio pregovore. Sindikalna strana je
istaknula kako bi pregovorima trebalo
obuhvatiti povećanje sljedećih postojećih
prava: regres, božićnica, dar za djecu, jubilarna nagrada, otpremnina, sistematski
pregledi i prijevoz. Predsjednik je istaknuo
kako je izgledno da će sistematski pregledi i prijevoz doživjeti značajne promjene.

Piše
Ivan
Plantić

Sindikati smatraju kako bi bilo vrijeme da
se u Temeljni kolektivni ugovor ugrade i
neka nova prava poput uskrsnice, toplog
obroka, dopunskog i dodatnog osiguranja
za sve radnike, uvećanje plaće za sveučilišni stupanj obrazovanja, povećanje dana
godišnjeg odmora te COVID dodatak, a
Željko Stipić je napomenuo kako ovi za-

htjevi mogu biti razmatrani tek nakon provođenja ozbiljnih sindikalnih akcija.
Govoreći o aktualnoj situaciji u obrazovnom sustavu predsjednik je izvijestio
članove Glavnog vijeća kako je situacija
vezana za covid ograničenja u nekim školama došla do faze mogućih otkaza djelatnicima koji su odbili testiranja i/ili pokazi-

Tko to tamo ravna?

Taman kad sjednem napisati novu kolumnu i pitam se
kome bih ovaj put mogao uzeti mjeru, neki ćato sa Svetica, ministar glavom i bradom ili, u ovom slučaju, udruge
ravnatelja pobrinu se da dobijem odgovor; moja tipkovnica naprosto je u blaženom stanju. Naime, nakon određenog vremena medijske hibernacije, ovih dana oglasile
su se ravnateljske udruge. Casus belli je, razumije se,
ono što njih i inače najviše žulja ˗ pitanje reizbora, broja
mandata i čuvanje radnog mjesta ravnatelja. Kad sve to
skupa zamijesite, dobijete teško probavljiv bućkuriš od
priopćenja, a upravo takvo nešto došlo je ovih dana iz
rečenih ravnateljskih udruga na adrese medija.
Konkretno, Jutarnji list objavio je vapaj spomenutih
udruga koje traže da se u prijedlogu Izmjena i dopuna
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi „pod mus” nađu i njihovi prijedlozi koji su uglavnom kanalizirani u smjeru učvršćivanja prosvijećenog
apsolutizma po hrvatskim školama. Odnosno, traže da
se čuvanje radnog mjesta ravnatelja ne veže samo uz
prva dva mandata, već neograničeno ˗ koliko mandata
ravnaju, toliko bi im se dugo trebalo čuvati radno mjesto. U državi u kojoj samo Hajduk, Joža Manolić i školski
ravnatelji žive vječno ovakvi nakaradni zahtjevi možda,
na prvu, djeluju prihvatljivo; na drugu i svaku sljedeću,
kad promislite o svemu, jasno postaje kako ovakve ideje
mogu lansirati samo ljudi amputiranog osjećaja za mjeru
i dobar ukus.
Nije ovo, dakako, prva ovakva ideja iz ravnateljskih
udruga; oni ciklički, svako malo, obnavljaju mit o martirstvu svojih gojenaca. Kad sam tek počeo pisati tekstove obrazovne tematike, u nekoj od kolumni obradio
sam problematiku ravnatelja s višom stručnom spremom
i karikaturalno niske stručne uvjete za ravnatelje škola.
Možda su upravo zbog takvih razloga u TALIS istraživanju kompetencija europskih ravnatelja hrvatski ravnatelji,
od 42 promatrane zemlje, zauzeli zavidno 42. mjesto?
HUROŠ je, jasno kao dan, stao u njihovu obranu; pita-

nje ovih ravnatelja rastezalo se poput žvakaće gume sve
dok zakoni prirode nisu učinili svoje, a oni otišli u mirovinu. Tada su me pojedini ravnatelji nazivali u sitne sate,
slali mi ostrašćene mailove, uvjeravajući me kako sam
u krivu i kako to što oni podnose nije podnio ni Onaj na
križu.
I ovaj put ravnateljske su udruge svoj zahtjev Ministarstvu prisnažile tvrdnjom kako je njihov radno-pravni status, u odnosu na onaj učitelja, i nastavnika daleko nepovoljniji; nastavnici ostvaruju pravo na ugovore na neodređeno, a oni ne?! Analizirajući problematiku, ja bih volio da
mi iz udruga ravnatelja odgovore na sljedeće: Koliko puta
dosad je odgađano licenciranje ravnatelja? Ako, primjerice, dekani fakulteta ili rektori Sveučilišta mogu imati maksimalno dva mandata, zašto isto pravilo ne bi obuhvatilo i
ravnatelje osnovnih i srednjih škola? Zašto se toliko silno
opiru ograničavanju broja mandata na maksimalno dva?
I najvažnije od svega ˗ ako je u ravnateljskoj fotelji toliko
teško, ako im ta funkcija donosi samo krv, znoj i suze (i
poneko „stručno” usavršavanje u New Yorku), zašto se
onda zanemarivo mali broj ravnatelja dobrovoljno, nakon
odrađenog mandata, vraća u hladovinu profesure i sigurnost ugovora na neodređeno? Zašto ravnateljske udruge
pokazuju toliko fascinantan otpor svakom pokušaju otkorijenjivanja njihovih štićenika iz fotelja?
Nitko, naravno, ne spori pravo strukovnim udrugama
da brane interese svojih članova, ali ako to rade na šte-
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vanje potvrda. Napomenuo je pri tom kako
će Sindikat štititi naše članove tako dugo
dok dok postoje pravne mogućnosti, u što
je uključeno i osporavanje otkaza na sudovima. Jedini uvjet bit će da se naši članovi
pridržavaju svih uputa koje smo proslijedili prema podružnicama. Radi se o našoj
statutarnoj obvezi i kolegijalnoj gesti ˗ istaknuo je predsjednik.
Na sjednici su donesene i tri odluke. Prvom odlukom prihvaćen je Rebalans proračuna za 2021. godinu i Financijski plan za
2022. godinu. Potom je prihvaćen prijedlog i
donesena odluka da se u 2022. godini financijska pomoć, koja se isplaćuje članovima
uglavnom zbog težih bolesti člana ili članova
njihovih užih obitelji, poveća s dosadašnjih
dvije tisuće na tri tisuće odnosno četiri tisuće kuna u iznimnim situacijama. Ujedno je
odlučeno kako će se u ovogodišnjem proračunu predvidjeti 100.000 kuna za pomoć
unesrećenima u elementarnim nepogodama. Treća odluka odnosila se na prijedlog
o izmjenama Pravilnika o BUP-i koje je inicirao Savjet BUP-e, a odnosi se na povećanje visine pozajmica, rokove otplate i nove
obveze dužnika pozajmice. Sastanak je
završen informacijom kako smo se u 2021.
godini povećali za 20 novih podružnica.
Gordana Kovač Bluha

tu obrazovnog sustava onda na takve intencije itekako
treba reagirati. Ovaj pokušaj betonizacije i praktične nezamjenjivosti ravnatelja svakako nije u interesu sustava.
Kad sam o ovim pitanjima diskutirao s pojedinim ravnateljima, njihov protuargument bio je ˗ zašto dobrim i kvalitetnim ravnateljima braniti da ostanu voditi školu nakon
drugog mandata?
Naravno, nitko ne dovodi u pitanje da doista ima odličnih ravnatelja, da je lako moguće i većina takva, ali zato
i imaju dva mandata; zar je deset godina na čelu škole
malo? Zar su samo i jedino oni od cijelog kolektiva kvalitetni; zašto nakon deset godina ne dati priliku i nekom
drugom? Uostalom, nužnim smatram povratak ravnatelja u nastavu nakon određenog vremena; takvo rješenje
postoji u cijelom nizu europskih zemalja. Kad bi znali da
ih jednog dana čeka povratak u nastavu, drugačije bi se
ponašali i nastupali; svaka vlast kvari, a ja sam posljednji
koji bih želio da naši ravnatelji dođu u napast i postanu
kvarna roba. Naprosto, zajednica hrvatskih ravnatelja
pravi je kadrovski ružičnjak, ali ni med cvetjem ni pravice;
taj ružičnjak potrebno je propisno oplijeviti i odvojiti žito
od kukolja u interesu svih nas u sustavu.
Zašto ne ograničiti broj mandata na najviše dva uz čuvanje radnog mjesta ta dva mandata? Zašto ne promijeniti sastav školskih odbora i broj predstavnika osnivača
smanjiti na jednog, i tog jednog zadužiti isključivim zadatkom da nadzire kako ravnatelj troši sredstva injektirana
od strane osnivača? Ravnatelje trebaju birati ljudi iz kolektiva koji najbolje znaju koga izabrati među sobom, a
ne županija i politika. A ako se već broj mandata ne ograniči na maksimalno dva, ako je fotelja u Hrvata biološki
minimum, onda neka takvi ravnatelji svaki mandat nakon
drugog hvataju na vlastiti rizik, svjesni potencijalne situacije u koju se svjesno dovode. Da mi ne biste prigovorili kako samo kritiziram, a ne nudim rješenja, evo što ja
predlažem ˗ uvedimo zakonsku mogućnost doživotnog
ravnateljevanja, uz aneks ugovora o radu na vječno,
koji omogućuje obnašanje časne ravnateljske funkcije i
nakon isteka navedenog roka, post mortem, in saecula
saeculorum. Vjerujem da bi se ravnateljske udruge sa
mnom složile.
Ivan Plantić
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22. studenoga Osnovana podružnica Preporoda u Osnovnoj
školi Gvozd. Za sindikalnu povjerenicu izabrana Marta Kalfić, a za zamjenicu sindikalne
povjerenice Anita Gašpar Ćosić. Podružnica u Gvozdu je 13.
osnovnoškolska, odnosno 21.
organizacija Preporoda u Sisačko-moslavačkoj županiji. ČESTITAMO!
30. studenoga Održan 3. sastanak
pregovaračkih odbora Vlade i sindikata. Na sastanku se raspravljalo o
sindikalnim zahtjevima. Najviše se
pažnje u raspravi posvetilo zahtjevu
za povećanjem osnovice za izračun
plaće, 13. plaći, povećanju iznosa
za plaćanje sistematskog pregleda,
uvođenju COVID dodataka, naknade za topli obrok i naknade za prijevoz.
7. prosinca Održan 4. sastanak pregovaračkih odbora. Na sastanku su
sindikati predstavili usuglašenu listu
zahtjeva (povećanje osnovice za
izračun plaće, isplata 13. plaće, korekcija dosadašnjih materijalnih prava i nova prava). Predstavnici Vlade
su predstavnike sindikata upoznali s
izvještajem o kretanju plaća između
2015. i 2021. godine. Izvještaj je naišao na osporavanje od strane sindikalnih predstavnika zbog razdoblja
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koje je njime obuhvaćeno. Predstavnici sindikata smatraju da bi primjerenije bilo da se izvještaj odnosi na
razdoblje 2009. do 2021. Od 2009.
do 2016. plaće su u javnim službama bile ili „zamrznute” ili su se čak
i smanjivale pojedinim skupinama
radnika.
13. prosinca Održan sastanak Županijskog vijeća Sisačko-moslavačke županije i Županijskog vijeća
Karlovačke županije; 14. prosinca
sastanak Županijskog vijeća Varaždinske županije i Međužupanijskog vijeća za sjevernu Hrvatsku;
15 prosinca Županijskog vijeća za
Istarsku županiju i Županijskog vijeća za Primorsko-goransku županiju;
16. prosinca Županijskog vijeća za
Osječko-baranjsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju; 17. prosinca Županijskog vijeća Splitskodalmatinske županije; 18. prosinca
Županijskog vijeća Dubrovačko-neretvanske županije; 20. prosinca Županijskog vijeća Krapinsko-zagorske
županije; 21. prosinca Županijskog
vijeća Koprivničko-križevačke županije, Županijskog vijeća osnovnih
škola Grada Zagreba, Županijskog
vijeća srednjih škola Grada Zagreba i Županijskog vijeća zagrebačke
županije; 22. prosinca Županijskog
vijeća Vukovarsko-srijemske županije i Županijskog vijeća Bjelovarskobilogorske županije. Na sastancima
su povjerenice i povjerenici upoznati

s odvijanjem kolektivnih pregovora
o sklapanju Temeljnog kolektivnog
ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
28. prosinca Pregovori o novom
Temeljnom kolektivnom ugovoru
nastavljeni 5. sastankom pregovaračkih odbora. Predstavnici Vlade
su upoznali predstavnike sindikata s iznosima financijskih sredstva
koja bi trebalo osigurati u slučaju
prihvaćanja sindikalnih zahtjeva. Na
kraju sastanka dogovoreno je da će
se u nastavak pregovora uključiti i
ministar financija Zdravko Marić, te
da će se na idućem sastanku Vlada
službeno očitovati o sindikalnim zahtjevima.
7. siječnja U Zagrebu, nakon dva
otkazivanja, održana 11. sjednica
Glavnog vijeća. Na sjednici je prihvaćen Rebalans proračuna Sindikata za 2021. godinu i Financijski
plan za 2022. godinu. Članicama i
članovima Glavnog vijeća predočen
je izvještaj s kolektivnih pregovora o
zaključivanju Temeljnog kolektivnog
ugovora. Među odlukama posebno
vrijedi izdvojiti odluku o promjenama
u funkcioniranju Blagajne uzajamne
pomoći i odluku o novom načinu raspodjele financijskih sredstava koja
se dodjeluju članicama i članovima.
11. siječnja U Ministarstvu rada
održani pregovori (6. sastanak) o

novom TKU-u. Na sastanku je sudjelovao ministar financija Zdravko
Marić. Vlada je odbila sve zahtjeve predstavnika sindikata s prethodnih sastanaka. Predstavnicima
Vlade prihvatljiva je samo korekcija dva materijalna prava ˗ prava
na naknadu za prijevoz i prava na
sistematske preglede. Sindikati su
posebno bili iznenađeni odbijanjem Vlade da pregovorima bude
obuhvaćeno i povećanje osnovice za izračun plaće. Vlada smatra
da bi se o osnovici plaće trebalo
pregovarati nakon što TKU bude
sklopljen, odnosno nakon što budu
poznati svi pokazatelji koji ukazuju na potrebu povećanja osnovice
plaće. Idući je sastanak zakazan
za dva tjedna.
14. siječnja Rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti Preporod stekao reprezentativnost i u osnovnoškolskom i u
srednjoškolskom sustavu. Utvrđeno
je da u osnovnim školama Sindikat hrvatskih učitelja ima 22612 ili
77.43-posto članova, a Preporod
6575 ili 22.54-posto. U srednjim školama Nezavisni sindikat zaposlenika
u srednjim školama okuplja 9697
ili 76.89-posto, a Preporod 2915
ili 23.11-posto. Da bi stekao reprezentativan status, prema Zakonu
o reprezentativnosti, sindikat treba
okupljati 20-posto sindikalno organiziranog članstva.

prenosimo iz tiska

