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UČINCI SINDIKALNOG DJELOVANJA U PROŠLOJ GODINI 

 

Poštovane kolegice i kolege, 

na plaći isplaćenoj u siječnju 2020. godine već ste mogli primijetiti prve konkretne rezultate potpisanog Sporazuma 

između sindikata i Vlade početkom prosinca. Podsjetimo, neznanstveni i nenastavni djelatnici ostvarili su povećanje 

plaće od 3 posto, a sada u veljači temeljem rasta osnovice plaća će im rasti još 2 posto.  

Ovdje ćemo prikazati porast neto plaće ukupno u siječnju i veljači po pojedinim konkretnim radnim mjestima za samca 

koji živi u Zagrebu, s 20 godina radnog staža, uzimajući u obzir samo plaću iz Državnog proračuna i koeficijent prema 

Uredbi, tj. bez stimulacija koje se na nekim ustanovama isplaćuju. To znači da će svi ti porasti biti i veći kada se radi o 

nekome tko ima djecu, ili ne živi u Zagrebu (prirez je manji) ili ima dodatne stimulacije na plaću iz vlastitih prihoda koje 

se isplaćuju kao određeni postotak na plaću. Također, dolje prikazani izračuni promjena neto plaća odnose se samo 

na promjene koje je izborio Sindikat i ne uključuju porezne promjene do kojih je došlo od 1. siječnja 2020., a koje su 

išle u smjeru dodatnog blagog povećanja neto plaća. 

 

Tablica 1. Povećanje neto plaća u siječnju i veljači 2020. godine 

 

Tajnik ustanove VSS - koeficijent 1,212 328 kn 

Voditelj računovodstva VSS - koeficijent 1,232 246 kn 

Tajnik ustanove, voditelj računovodstva VŠS - koeficijent 1,086 293 kn 

Rukovoditelj, šef odsjeka računovodstvenih poslova - koeficijent 1,697 325 kn 

Diplomirani knjižničar, voditelj referade, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica -  koeficijent 1,406 270 kn 

Stručni suradnik* u sustavu znanosti i visokog obrazovanja - koeficijent 1,261 242 kn 

Samostalni referent, stručni suradnik VSS  - koeficijent 1,115 214 kn 

Viši informatički referent VŠS - koeficijent 0,989 190 kn 

Tehnički suradnik, laborant SSS - koeficijent 0,970 186 kn 

Administrativni referent, tajnik, računovodstveni referent, ekonom SSS - koeficijent 0,824 158 kn 

Radna mjesta 4. vrste (NSS - čistačica...) - koeficijent 0,601 161 kn 

 

* Nakon što smo potpisali Sporazum otvorio se težak problem sa stručnim suradnicima, jer se pojavila interpretacija 

iz Vlade da su stručni suradnici nastavno, odnosno znanstveno osoblje. Našom reakcijom uspjeli smo uvjeriti 

Ministarstvo znanosti da stručni suradnici to nisu. Pojelo nam je to pitanje i vremena i živaca. Slična situacija bila je i 

za SRCE. Srce su htjeli isključiti iz povećanja, s argumentom da se na njih ne odnosi Kolektivni ugovor pa onda niti to 

povećanje, što je sasvim krivo. Srećom, i to smo uspjeli riješiti.     

Nadalje, valja znati da se Dodatak koji se tiče samo nenastavnog osoblja ne odnosi na čelne funkcije u našem sustavu, 

niti na dekane, prodekane, rektore i prorektore. Unatoč tome, rektorima i prorektorima na Sveučilištu u Zagrebu 

isplaćeno je povećanje od 3 posto po tom Dodatku u mjesecu siječnju.  

Vjerujemo da se tu radi o grešci stručnih službi i da će se to ispraviti na idućim plaćama. U našem Sindikatu također je 

svim zaposlenicima povećana plaća za 3 posto, osim čelnim funkcijama.    
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