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Prosvjetni sindikati i Vlada nakon 36 dana štrajka u osnovnim i srednjim školama u ponedjeljak
su postigli dogovor o povećanju koeficijenata nastavnom osoblju čime je okončan najduži štrajk
u hrvatskom školstvu.
Vlada je ponudila sindikatima rast koeficijenata i to sljedećom dinamikom: 3 posto od 1.
prosinca, dodatnih 1 posto u 2020. te 2 posto u 2021. godini.
Premijer Andrej Plenković izjavio je nakon pregovora sa predstavnicima prosvjetnih sindikata da
je postignut dogovor koji omogućuje prekid štrajka od sutra ujutro te da od sutra kreće normalno
odvijanje nastave u cijeloj Hrvatskoj.
Riječ je, rekao je, o kvalitetnom kompromisu postignutom u interesu djece, učenika, roditelja,
nastavnika i normalanog funkcioniranja sustava obrazovanja.
Vlada je "u trokoraku", kako je rekao premijer, ponudila sindikatima rast koeficijenata sljedećom
dinamikom: tri posto od 1. prosinca, dodatnih jedan posto od 1. lipnja iduće godine te još dva
posto od 1. siječnja 2021. godine.
Vlada i sindikati dogovorili su 3-postotno povećanje koeficijenta od 1. prosinca ove godine , te
još 1-postotno od 1. lipnja 2020. Dodatnih 2 posto bit će isplaćeno od 1. siječnja 2021. godine.
Na taj način smo došli do toga da sindikati prihvate i ono što je dogovoreno kroz temeljni
kolektivni ugovor, 2+2+2, povećanje božićnice s 1250 na 1500 kuna, povećanje regresa s 1250
na 1500 kuna, povećanje dara za djecu s 500 na 600 kuna i povećanje otpremnine za oko 2100
kuna, naveo je.
"Uredba o koeficijentima se očekuje u četvrtak na sjednici Vlade", najavio je premijer dodavši
kako će se uredbom riješiti položaj tajnika, računovođa i ravnatelja, te položaj predavača i
umjetničkih suradnika u visokom obrazovanju.
Naglasio je i kako će pitanje nenastavnog osoblja bit riješeno sporazumom koji će biti dodatak
granskom kolektivnom ugovoru i vrijediti do prosinca 2022.
Osim materijalnih pitanja, paket obuhvaća i usvajanje akcijskog plana protiv nasilja u školama,
te kroz promjene zakona o prosvjetnoj inspekciji ukidanje anonimnih prijava.
"Ovo danas je kompromis i, najvažnije, to je interes mene kao predsjednika vlade da dođe do
kraja štrajka i da škole normalno od sutra funkcioniraju", naglasio je.
Ponovio je i kako se bez štrajka moglo doći do dogovora, te najavio analizu cjelokupnog
sustava plaća u cilju dugoročno održivog sustava.
"Izlazimo u susret koliko možemo, ova je vlada prijatelj, ponajprije, poreznih obveznika jer ne
zadužuje državu kao neki ranije i ne stvara dugove budućim generacijama", kazao je.
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Najavio je da će dani u štrajku biti plaćeni, ali ne i nadoknada nastave. "Ako je štrajk plaćen,
onda je fer da nadoknada ne bude", rekao je.
Predsjednik Vlade podsjetio je što je Vlada sve prosvjetnim sindikatima nudila proteklih tjedana,
napomenuvši kako u tekućoj godini Vlada nije imala dodatnih sredstava za povećanje
koeficijenata od 1. rujna ove godine što su prvo tražili sindikati.
"Ukupno povećanje plaće u javnom i državnom sektoru u mandatu ove Vlade bit će 18,3 posto,
to je konzistentna politika povećanja plaća ove Vlade", istaknuo je.
Na novinarski upit vidi li ovo kao vlastiti poraz Plenković je kazao da ova Vlada povećava plaće
svima te da to ne treba biti predmet kritike.
U nedjelju navečer su pregovori sindikata s Vladom prekinuti, ali uz očekivanje da će se uskoro
postići dogovor.
Jučerašnjim pregovorima prethodili su pregovori prošlog tjedna u petak koji su također nakon tri
sata završili bez dogovora, a nakon što su objavljeni rezultati sindikalnog referenduma na kojem
je 90 posto prosvjetnih radnika odbilo Vladinu ponudu o povećanju plaća u idućoj godini.
Vlada je štrajkašima ponudila dodatak od 3 posto od 1. prosinca 2019. i 1 posto od 1. lipnja
2020. te uvjetnih 1 posto od 1. prosinca 2020., ali ovo posljednje ako se do 31. prosinca ne
redizajnira uredba o koeficijentima složenosti poslova.
Protiv te Vladine ponude bilo je 95,26 posto izašlih u osnovnim i 88,93 posto u srednjim
školama.
Sindikati su tražili povećanje plaća za prosječno 6,11 posto preko koeficijenata.
Čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić izjavio je da novu
Vladinu ponudu njegov sindikat neće dati na izjašnjavanje članovima jer su se oni izjasnili da
neće pristati ni na kakvu drugu ponudu osim povećanja koeficijenata, već će o novoj ponudi
odlučivati sindikalna tijela.
I šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec kazao je da
njegov sindikat ne treba provesti izjašnjavanje kako bi donio odluku. Sindikat Preporod odlučio
je međutim,kako je rekao njegov čelnik Željko Stipić, provesti referendumsko izjašnjavanje o
novoj ponudi.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučilo je školama koje uopće nisu održavale nastavu u
danima štrajka niti su do sada nadoknađivale nastavu subotom ili nenastavnim danima da
skrate praznike i produlje nastavnu godinu.
Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u ponedjeljak da su se po svemu sudeći
učitelji izborili za povećanje koeficijenata, izrazivši očekivanje da će od utorka nastava redovno
krenuti.
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"Po svemu sudeći i prema svim najavama ono što možemo zaključiti u ovom trenutku je da su
se učitelji izborili za povećanje koeficijenata", rekla je ministrica Divjak na Markovu trgu prije
nove runde pregovora između Vlade i sindikata koji trebaju početi u 14,30 sati.
"Očekujem da sutra učenici budu u reazredu", kazala je ministrica.
Dodala je da će se detalji i sve ono što slijedi čuti nakon današnjeg sastanka.
U HDZ-u je prethodno održan jednosatni radni sastanak vodstva stranke na kojem se
razgovaralo o ponudi koji će Vlada dati sindikatima u obrazovanju.
Premijer Andrej Plenković nije nakon sastanka htio govoriti o detaljima. Najavio je da će izjave
biti nakon sastanka u Vladi.
U medijima se nagađa da je Vlada ponudila sindikatima rast koeficijenata sljedećom dinamikom:
tri posto od 1. prosinca, dodatnih jedan posto u 2020. te dva posto u 2021. godini.
U nedjelju navečer su pregovori s Vladom prekinuti, ali uz očekivanje da bi danas moglo doći do
dogovora čime bi prestao najduži štrajk u povijesti hrvatskog školstva koji je ušao u 36. dan.
"U ponedjeljak očekujemo završetak", rekao je sinoć šef srednjoškolskog sindikata Branimir
Mihalinec nakon pregovora.
Jučerašnjim pregovorima prethodili su pregovori prošlog tjedna u petak koji su također nakon tri
sata završili bez dogovora, a nakon što su objavljeni rezultati sindikalnog referenduma na kojem
je 90 posto prosvjetnih radnika odbilo Vladinu ponudu o povećanju plaća u idućoj godini.
Vlada je štrajkašima ponudila dodatak od 3 posto od 1. prosinca 2019. i 1 posto od 1. lipnja
2020. te uvjetnih 1 posto od 1. prosinca 2020., ali ovo posljednje ako se do 31. prosinca ne
redizajnira uredba o koeficijentima složenosti poslova.
Protiv Vladine ponude bilo je 95,26 posto izašlih u osnovnim i 88,93 posto u srednjim školama.
Sindikati traže povećanje plaća za prosječno 6,11 posto preko koeficijenata.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučilo je školama koje uopće nisu održavale nastavu u
danima štrajka niti su do sada nadoknađivale nastavu subotom ili nenastavnim danima da
skrate praznike i produlje nastavnu godinu.
Čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić izjavio je da novu
Vladinu ponudu njegov sindikat neće dati na izjašnjavanje zaposlenima jer su se oni izjasnili da
neće pristati ni na kakvu drugu ponudu osim povećanja koeficijenata, već će o novoj ponudi
odlučivati sindikalna tijela. Željko Stipić iz sindikata Preporod kazao je da će njegov sindikat
provesti referendumsko izjašnjavanje.
(Hina)
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