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NENASTAVNOM I NEZNANSTVENOM OSOBLJU 

 

TRIJUMF SOLIDARNOSTI 

 

U Zagrebu, 10. veljače 2020. godine  

 

PREDMET:  

Pismo predstavnika nenastavnog i neznanstvenog osoblja u Velikom vijeću 

Sindikata  

 

Poštovane kolegice i kolege! 

 

Povodom povećanja plaća za nenastavne i neznanstvene radnike, odlučili smo, kao vaši 

predstavnici u Velikom vijeću našeg Sindikata, napisati Vam ovo pismo.     

U siječnju su nenastavni i neznanstveni radnici dobili povećanje plaća od 3 posto, a u 

veljači zajedno s nastavnicima i znanstvenicima ide još i porast osnovice za 2 posto. 

Ne sumnjamo da smo svi svjesni da bez sindikata tih 5 posto za nas u ova dva mjeseca 

ne bi bilo, kao što ne bi bilo niti povećanja koja nas još očekuju u ovoj godini. Također, 

bez sindikata bi radnici radili do 67 godina, a da nismo skupljali potpise prošle godine, 

vjerojatno bi slijedilo novo povećanje dobi za odlazak u mirovinu na 70 godina (kao što 

su razni „analitičari“ već najavljivali). 

Iza nas je vjerojatno jedna od najuspješnijih sindikalnih godina. Pravi trijumf 

solidarnosti. Ovog puta počelo je sa sindikatima prosvjete koji su tražili koeficijente 

za nastavnike, a zatim su zahtjeve proširili i na svoje nenastavno osoblje. Time se 

ukazala prilika da i naš Sindikat postavi zahtjeve za nenastavno osoblje u visokom 

obrazovanju. To je bio pun pogodak. Sindikat se tako uključio u štrajk samo za nas i 

time su radnici visokih učilišta i instituta štrajku prosvjetara dali dodatni zamah.   

Kao što vidite, mi u Velikom vijeću nismo propustili pravovremeno reagirati. Vodili smo 

brigu o našim interesima. U tome smo imali potporu nastavnika i znanstvenika, potpunu 

u Velikom vijeću, a znatnu i na našim ustanovama.  

Time se još jednom pokazala snaga solidarnosti - nastavnika s nama ostalima, nas svih 

s prosvjetarima, solidarnost prosvjetara s nama, solidarnost roditelja i javnosti sa 

štrajkašima. Doista, zajedno smo jači. Solidarnost drugih donijela je ovog puta nešto 

nama, sutra ćemo mi donijeti nešto drugima.  
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Sve priče o tome kako Sindikat ne vodi brigu o nenastavnom osoblju još jednom su se 

pokazale neopravdanima. Takvi prigovori najčešće služe kao opravdanje onima koji ne 

žele biti solidarni, ili onima koji kalkuliraju s članstvom (i članarinom) u Sindikatu. Mi 

Vam iz prve ruke, kao vaši predstavnici u Velikom vijeću, kažemo da to nismo nikada 

osjetili u našem Sindikatu.  

Međutim, valja imati na umu da nije uvijek moguće postići sve i da borba ne znači uvijek 

uspjeh. Ovog puta smo uspjeli, možda idući put nećemo, ali uvijek, i u porazu i u pobjedi, 

moramo vjerovati da Sindikat postoji zbog nas i da bi bez njega stanje bilo puno lošije.   

Zato što se godinama dosljedno bori za interese radnika, sindikat ima puno protivnika 

- u medijima, politici, a na žalost i u našem sustavu (iako i takvima sindikat povećava 

plaću).  

Jedni lansiraju putem medija razne neistine o radnim ljudima, sindikatima i njihovim 

čelnicima, a drugi su se uspjeli ubaciti putem društvenih mreža i ostvariti štetan 

utjecaj pa je jedan mjerljiv i nesumnjiv učinak tamo prikazan kao neuspjeh, što bi 

moglo ići u rubriku „Vjerovali ili ne“. Unatoč dvoznamenkastom postotku rasta plaća u 

ovoj godini, kojeg do sada nije bilo 20 punih godina, neki su, na žalost, povjerovali u 

tvrdnje iz kontejnera protusindikalne propagande.   

Tajništvo Sindikata je pripremilo odgovore na glavne prigovore pa upućujemo sve one 

koji su možda još u dvojbi da svakako pročitaju priloge ovom pismu.    

 

Iskreno, Vaši članovi Velikog vijeća Sindikata znanosti 

 

Marijana Kardov Tomas, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Sabina Obranić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku  

Lada Sartori, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 

 

P.S. Mi smo izabrani na našim podružnicama za povjerenike ostalog osoblja 2017. godine, a na 

Saboru Sindikata 2018. godine izabrani smo u tajnom glasovanju u Veliko vijeće Sindikata.  
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