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JOVANOVIĆ: BE HAPPY, PUNO TI
UZMEM, MALO TI DAM!
IZ IZJAVE MINISTRA JOVANOVIĆA MNOGI SU MOGLI ZAKLJUČITI KAKO NE SAMO DA IM PLAĆE
NEĆE PADATI KAO OSTALIM ZAPOSLENICIMA U JAVNIM I DRŽAVNIM SLUŽBAMA, VEĆ ĆE IM ČAK I
PORASTI. ISTINA JE KAKO VLADA RH NIJE DONIJELA ODLUKU O IZUZEĆU OBRAZOVANJA OD
PRIMJENE ZAKONA KOJIM SE USKRAĆUJE ISPLATA UVEĆANJA PLAĆE OD 4, 8 ILI 10% U SVIM
JAVNIM I DRŽAVNIM SLUŽBAMA.

Vlada RH na svojoj sjednici održanoj 6. ožujka 2014. uputila je u saborsku proceduru Prijedlog Zakona o uskrati
isplate uvećanja plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža, s konačnim prijedlogom Zakona.
Tim Zakonom zabranila bi se isplata dodataka na plaće od 4, 8 ili 10% u svim javnim i državnim službama, bez
obzira je li to ugovoreno kolektivnim ugovorima ili ne. U tekstu Zakona stoji kako se za ovo pravo neće moći
primjenjivati odredbe ZOR-a koje utvrđuju primjenu povoljnijeg prava za radnika.
Ministar Željko Jovanović u srijedu je izjavio: „Jedini će biti pošteđeni smanjenja plaće zbog Zakonom ukinutih
dodataka 4, 8 ili 10 % zaposleni u nastavnom statusu u osnovnim i srednjim školama. Ogromnoj većini porasti
će plaća za oko 100 kuna.“ Kazao je i kako će Vlada to riješiti Uredbom. Potpuno je nejasno koga sve on smatra
zaposlenima u nastavnom statusu. Sigurno ne sve zaposlene, već samo nastavnike.
Iz njegove izjave mnogi su mogli zaključiti kako ne samo da im plaće neće padati kao ostalim zaposlenicima u
javnim i državnim službama, već da će im čak i porasti.
Istina je kako Vlada RH nije donijela odluku o izuzeću obrazovanja od primjene Zakona kojim se uskraćuje
isplata uvećanja plaće od 4, 8 ili 10% u svim javnim i državnim službama.
Istina je kako Vlada RH nije donijela Uredbu o povećanju koeficijenata „zaposlenima u nastavnom statusu“.
To znači kako će plaće pasti za 4, 8 ili 10% svima za koje je to pravo ugovoreno.
Ministar je ranije izjavio kako će Vlada pravednije raspodijeliti dodatke na plaće nego je to bilo ugovoreno
kolektivnim ugovorima, što bi moglo značiti da će svim nastavnicima podići koeficijent za oko 1%.
Proglasiti će to velikom brigom Vlade RH o nastavnicima, jer jedino nastavnicima se povećavaju plaće dok se
drugima režu. Takvo nešto smo već doživjeli. 2012.
godine smanjena je plaća nastavnicima za 3,5,7 ili 9%, a
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2013. podignuta za 2,8 %. Ministar Jovanović pohvalio
UČITELJA BORBA JE I ZA NAŠ POLOŽAJ!
se kako su jedino nastavnicima porasle plaće, kao da
Stotine učitelja i profesora prosvjedovalo je
nastavnici ne znaju računati.
pred Ministarstvom znanosti protiv novog
Istina je kako je Vlada RH najnovijim pravnim nasiljem,
nacrta Pravilnika o tjednim radnim obvezama
zakonom, uskratila primjenu Kolektivnih ugovora i
učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi,
derogirala Zakon o radu, što je eklatantno kršenje
a podršku im je pružio i predsjednik NSZSŠH
Ustava RH. Sindikati će od Ustavnog suda zatražiti da,
Branimir Mihalinec. Zbog spornog Pravilnika
sukladno svojim ovlastima, privremeno zabrani
bez posla ostati će između 500 do 1000 učitelja, a
provedbu takvog Zakona, te da ga kasnije i proglasi
njih do 35 posto ili oko četiri tisuće prijeći će s
neustavnim.
punoga na nepuno radno vrijeme. Učenici će
Postavlja se pitanje, iz kojeg razloga ministar Željko
izgubiti kvalitetu rada u školi, a škole identitet.
Jovanović ponovno želi uvjeriti zaposlene u sustavu
Temeljem novog pravilnika riješit će se
obrazovanja kako će im plaće porasti, dok će im one
„učiteljsko pitanje“ tako što će dio zaposlenih
stvarno padati.
otpustiti kao višak, dio će raditi s nepotpunom
Zaključujemo kako je to da bi se stvorila pomutnja i
normom, a ostatku će smanjiti plaće i srezati
otupila spremnost zaposlenih u obrazovanju na
prava. Samo je retoričko pitanje jesu li srednje
sindikalne akcije zbog novih rezova, kao i da bi se
škole na redu slijedeće!
stvorila nesloga među sindikatima javnih i državnih
službi.
Na takvo što ne smijemo nasjesti.
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