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Demonstracija sindikalnog zajedništva

BORBA ZA
DOSTOJANSTVO RADNIKA
U Tvornici održan Prvi hrvatski svesindikalni sabor, a na Markovu trgu prosvjed
strajnost Vlade RH da pod svaku cijenu
mijenja Zakon o radu, ne uvažavajući sindikate kao socijalne partnere, više nego
ikad zbližila je hrvatske reprezentativne sindikalne središnjice i
autonomne sindikate izvan središnjica.
Nezavisni hrvatski sindikati,
Savez samostalnih sindikata
Hrvatske, Matica hrvatskih
sindikata javnih službi, Hrvatska
udruga sindikata i Udruga
radničkih sindikata Hrvatske, te
autonomni sindikati izvan
središnjica, organizirali su 27.
veljače u zagrebačkoj Tvornici
kulture Prvi hrvatski svesindikalni
sabor u čijem je radu sudjelovalo
skoro svih od 1600 zastupnika.
Krešimir Sever
Među njima je bilo i 25 članova

U

SDLSN-a. Zastupnici su aklamacijom usvojili ,
osim Poslovnika, Odluku o potrebi raspisivanja
referenduma, Odluku o zaštiti sudionika općeg
štrajka i Rezoluciju o proglašenju
2003. Godinom borbe za dostojanstvo radnika.
Nakon održanoga Sabora više od
6000 članova sindikata iz svih
središnjica, u crvenim pregačama s
natpisom “ZA dostojanstvo radnika”,
dostojanstveno je sa Krešimirova
trga krenulo prema Trgu bana
Jelačića, pa Radićevom preko
Kamenitih vrata, do Markova trga
gdje su sindikalni čelnici jasno
poručili Vladi, ali i Saboru, zašto se
sindikati protive izmjenama i dopunama Zakona o radu. Naprosto,
riječ je o izmjenama koje su - protiv
radnika !

lavno povjereništvo SDLSN na sjednici 13. veljače 2003. godine donijelo je odluku o
okvirnom datumu održavanja izvještajno-izbornog
sabora Sindikata 20. studenoga 2003. godine. Donijete su i odluke o održavanju izbora u županijskim
povjereništvima i sindikalnim podružnicama od 1.
ožujka do 15. rujna 2003., kao i kandidacijskom postupku za izbor predsjednika Sindikata, članova
Statutarne komisije i Nadzornog odbora Sindikata.
Na sjednici je o predstojećem krugu kolektivnih
pregovora govorio Ivica Ihas, a članovima Povjereništva podijeljen je materijal “Teze za raspravu o
novom ustroju SDLSN”. Marija Hanževački i Željka
Obradović iz NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA
upoznale su prisutne s rješenjima sadržanim u
Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o radu, kao i akcijama koje pet sindikalnih središnjica
poduzimaju kako bi se spriječilo njegovo donošenje
u ovakvom obliku, odnosno bez odgovarajućih kompenzacijskih mehanizama.

G

Izborna godina u SDLSN

PO»ELI IZBORI
U PODRUÆNICAMA

SINI©A KUHAR - NOVI
TAJNIK SDLSN-a
ko još niste znali da je novi tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske
Siniša Kuhar, informatički pismeniji mogli su primijetiti
novine u radu našega Sindikata. Kakve, najbolje
otvorite Internet stranicu SDLSN-a. Redovite, skoro
svakodnevne i pravodobne informacije, djelo su Siniše
Kuhara koji je na dužnost tajnika stupio 1. veljače ove
godine. Tako je na nezahvalnom tajničkom poslu naslijedio Ninu Miličević, koja je u međuvremenu uspješno
startala kao odvjetnica u Splitu.
Siniša Kuhar, rođen 1965. godine u Zagrebu, diplomirani je socijalni radnik. Oženjen je i otac troje djece.
Prvo radno mjesto imao je u Domu umirovljenika
Maksimir, potom u Centru za socijalni rad Medveščak.
Radio je, dakako, na zamjenama. Od 1993. bio je
zaposlen u Ministarstvu rada i socijalne skrbi kao savjetnik za suradnju s nevladinim organizacijama. Ovdje
se i upoznao s pojmom sindikalizma. Godine 1999. bio
je izabran za povjerenika. U podružnici je u početku bilo
29 članova, a kad ju je nedavno napuštao imala je čak
76 članova. Prijelaz na profesionalni sindikalni posao u
matični Sindikat obrazlaže:

A

KORISTITE NAŠU WEB STRANICU
www.sdlsn.hr
BUDITE PRAVODOBNO OBAVIJEŠTENI O
SVIM AKTIVNOSTIMA SVOJEGA SINDIKATA.
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-To mi je profesionalni izazov. Prvi su
dojmovi dobri,
ali sam zatečen kompleksnošću problematike i opsegom posla.
Sada tek vidim
kako članstvo
uopće ne zna
koliko se radi u
Sindikatu
u
kojem se mnogo toga istodobno zbiva i
rješava.
Tek
sam ovdje upoznao pravi sindikalizam.
Uvjerivši se s
koliko entuzijazma uređuje našu elektronsku razglednicu, povjerio nam je kako je i u Ministarstvu uveo stranice koje se odnose na humanitarnu djelatnost. U
sljedećoj fazi očekuje da naši županijski povjerenici
sami uređuju stranicu sa zbivanjima s područja županije, jer Sindikat ozbiljno shvaća mogućnosti i prednosti
moderne tehnologije.
-Mogućnost elektronskog komuniciranja građana i
državne i lokalne uprave i samouprave u svijetu već
postaje stvarnost-kaže agilni Siniša Kuhar najavljujući
sindikalne aktivnosti za novi krug kolektivnog pregovaranja o Dodatku II Kolektivnom ugovoru, ali i izborne
aktivnosti u podružnicama o čemu se povjerenici
temeljito informirani.
Sindikalni list hrvatskih sluæbenika i namjeπtenika

DOGA–AJI
PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA
IVICA CRNI∆ SASTAO SE S
PREDSTAVNICIMA SDLSN
redsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Ivica Crnić danas se sastao s
predstavnicima SDLSN, a tema razgovora bila je reforma pravosuđa, primjena
kolektivnog ugovora u praksi, materijalna prava pravosudnih službenika i
namještenka i stambena problematika. Nenad Vuković upoznao je gospodina Crnića s
pravnom neutemeljenošću Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike, zahtjevom Sindikata upućenom Ustavnom sudu za pokretanje ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti članka 127.
Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kao i neujednaćenom pravnom praksom u rješavanju radnih sporova. Ivica
Ihas založio se za organiziranje seminara s ciljem senzibilizacije sudaca za adekvatno vrednovanje kolektivnog ugovora.
Predsjednik Crnić naglasio je važnost poštivanja pravne hijerarhije akata, te s time u svezi značaj kolektivnog ugovora u
odnosu na Zakon o radu kao zakonski minimum. Izrazio je i podršku naporima Sindikata za rješavanjem stambene problematike
službenika i namještenika u pravosuđu, založivši se za rješenje ovih problema izgradnjom stanova za službene potrebe službenika i namještenika, odnosno odobravanjem kredita pod povoljnim uvjetima.

P

uhićenje nama su dokaz da se u slučaju saznanja o nezakonitim ili
nepravilnim postupanjima poduzimaju zakonom propisane mjere.
No to ne znači da i nadalje nema problema oko nekih prava koje se
trebaju riješiti u pregovorima s Vladom RH, što će se učiniti tijekom
idućih tjedana kada pregovori počnu. Ne bi se trebala u radu sindikata brkati taština i osveta pojedinaca koji su otišli ili su smijenjeni s
dužnosti zbog nesposobnosti i propusta u radu, a osnovali su
sindikate i na taj način uplitati i zlorabiti sindikat radi osobne promocije. Sindikalni rad je jedno a organizacija zatvorskog sustava nešto
sasvim drugo, no to ne znači da se ne treba ukazivati na propuste u
radu radi poboljšanja službe, ali to treba biti argumentirano, a ne
proizvoljno i onda pobjeći nakon izjave o kolapsu zatvorskog sustva
na bolovanje.
Predsjednik Odbora za pravosudnu policiju
Marijan Brnad

Odbor za pravosudnu policiju

PRIOP∆ENJE
Nema kaosa u hrvatskim zatvorima
aš Sindikat kao većinski u pravosudnoj policiji ima uvida i saznanja u sve organizacijske strukture zatvorskog sustava i stoga
je najpozvaniji govoriti o njemu jer je jedini zajedno s predstavnicima
Vlade i zatvorskog sustava sudjelovao u predlaganju i donošenju
Uredbe o dodacima na uvjete rada, koeficijentima i dr.
To znači da možemo reći tko je od dužnosnika zatvorskog sustava
pomogao da se status službenika zatvorskog sustava poboljša. Ne
radi toga što je prozvan g. Hehet od manjinskog sindikata, koji uopće
ne participira u pregovorima oko položaja pravosudne policije, već
radi stvarne istine, treba reći kakav je sada položaj državnih službenika i namještenika u zatvorskom sustavu, odnosno što je za tih godinu
dana njegova ravnateljstva učinjeno.
Vezano za izjave u medijima o katastrofalnom stanju u zatvorskom
sustavu Odbor pravosudne policije Sindikata državnih i lokalnih
službenika i namještenika RH smatra takve izjave netočnim i neistinitim, kao i one o neprimjeni propisa i ostvarivanju materijalnih i radnih prava zaposlenika u zatvorskom sustavu.
U periodu od jedne godine Sindikat državnih i lokalnih službenika i
namještenika aktivno je sudjelovao u davanju prijedloga i mišljenja pri
donošenju :
- Uredbe o dodacima na uvjete rada.
- Problematika namještenika u zatvorskom sustavu
- Popunjavanju nedostatnog broja zaposlenika pravosudne policije
- Adaptacije i potrebna uređenja odjela u kaznenim tijelima, te nabava opreme u cilju poboljšanja veće razine sigurnosti.
Općenito u unapređivanju rada u zatvorskom sustavu (informatizacija, oprema, odore... ) kao i zdravstvena briga zbog izloženosti
zaraznim bolestima (cijepljenje ovlaštenih službenih osoba).
Pronalaženju najboljeg načina primjene smjenskog rada.
Stambena problematika zaposlenika
Materijalna i radna prava iz Kolektivnog ugovora
Navodi izneseni u tisku o katastrofalnoj situaciji u Upravi za zatvorski sustav netočni su i zlonamjerni budući da je iz popisa navedenih
aktivnosti očito da se u posljednju godinu dana intenzivno radilo na
unaprjeđenju stanja u zatvorskom sustavu. Spomenuta suspenzija i
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SINDIKAT SA
ZAMJENIKOM
RAVNATELJA POLICIJE
Z

amjenik ravnatelja policije Milan Pemper sa suradnicima, sastao se 20. veljače u MUP-u s predstavnicima triju sindikata koji djeluju u policiji (SDLSN, Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a). Naglasio je kako je ovaj sastanak prvi u nizu na kojima bi se sa sindikatima trebala razmatrati sva otvorena pitanja, te da
će se u razgovore, ovisno o potrebi, uključivati i ministar Šime Lučin.
“Cilj ovih razgovora je obostrana informiranost, dijalog i poštivanje
dogovorenog”, naglasio je Pemper. Sljedeći sastanak dogovoren je
početkom ožujka, kada bi se trebalo raspravljati o problemima primjene Kolektivnog ugovora u policiji. Predsjednik SDLSN Ivica Ihas
izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice što u MUP-u postoji spremnost
za dijalog sa socijalnim partnerima. “Treba razdvojiti pitanja vezana uz
djelatnost MUP-a i pitanja koja se odnose na materijalna prava djelatnika”, izjavio je Ihas i najavio kako je naš Sindikat uz ova pitanja zainteresiran i za razgovore o rješavanju stambenih problema zaposlenih
u policiji. Predsjednik Odbora policije SDLSN Mirko Bošković predložio je da sjednicama proširenog kolegija u policijskim upravama prisustvuju i sindikalni povjerenici.
3
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POGLEDA

VIDOVI∆ : SEVER
važećeg rješenja u Zakonu o radu, ovaj institut se predlaže
urediti u skladu s odgovarajućom smjernicom EU o ugovoru o
radu na određeno vrijeme. Predloženo rješenje, za razliku od
netočnih interpretacija do sada često plasiranih u javnosti, na
kvalitetniji način uređuje ovaj institut kao iznimku, postavljajući
vremensko i osobno ograničenje za ovu vrstu ugovora, s jedne
strane, a jamči, uzimajući u račun narav ovog instituta, u relativnim okvirima, jednaku sadržinu prava u odnosu na neke
značajke instituta ugovora na neodređeno vrijeme (presumpcija sklopljenog ugovora na neodređeno vrijeme, prava za slučaj
otkaza). Za mnoge koji se nalaze izvan svijeta rada, napose za
mlade koji prvi puta ulaze u svijet rada, ovisno o prirodi i naravi konkretnog posla, biti će dobra prigoda za ulazak u svijet
rada i zaposlenje na određeno vrijeme, osobito ako je riječ o
povremenim poslovima. Promjene u svijetu rada omogućit će i
zaposlenje putem agencija za zapošljavanje, osobito kad je
riječ o povremenom i privremenom zapošljavanju.
Zaključno, valja znati da je Zakon o radu opći propis, a da se
na državne službenike, dijelom i namještenike, odnose posebni propisi (Zakon o državnim službenicima i namještenicima ).
Tako i prijedlog novela tog zakona koji uređuje i institut ugovora na određeno vrijeme. U skladu s trendovima i na ovom
području, o kojima svjedoče i reforme, kako u EU, tako i u
vodećim tranzicijskim zemljama, realno je, u bliskoj
budućnosti, očekivati da će i u Hrvatskoj reforme sustava
državne uprave voditi ka stanovitoj unifikaciji radno-pravnog
sustava u sferi radnih odnosa neovisno na sada prepoznatljiva
statusna rješenja koja postoje za područje državnih službi u
posebnim zakonima. To će otvoriti prostor većoj razini standarda kolektivnog pregovaranja i u području državnih službi i
sindikate staviti u aktivniju poziciju suodgovornosti za razinu
radnih prava i uvjeta rada.
Krešimir Sever:
Može. Vezano na prethodno pitanje, možemo očekivati određene
promjene i u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, a
vezano za odredbu kojom se uređuje pitanje državne službe na
određeno vrijeme. Promjene mogu ići u dva pravca. Ukoliko se prihvati odredba da se ugovori o radu na određeno vrijeme mogu sklapati bez navođenja razloga, isto se može urediti i u državnoj službi
naprosto brisanjem sada navedenih razloga zbog kojih se osobe
mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme. Drugi pravac bi
se odnosio na vrijeme sklapanja toga ugovora. Po ZOR-u radnik
može na određeno vrijeme pod određenim uvjetima raditi do 3
godine, a u državnoj službi 1 godinu. Vezano na to, može doći do
negativnih promjena izjednačavanjem duljine trajanja ovoga izrazito neprihvatljivog načina rada.

itali smo ministra rada i socijalne skrbi Davorka
Vidovića i predsjednika Nezavisnih hrvatskih
sindikata Krešimira Severa: Trebaju li se službenici i namještenici bojati rješenja sadržanih u prijedlogu izmjena ZOR-a ?
Davorko Vidović:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ZOR-a, kao i
važeći Zakon o radu, slijedi visoku razinu radnih prava utemeljenu u standardima Međunarodne organizacije rada, Europskoj socijalnoj povelji i smjernicama EU. Predmetni zakonski
prijedlog sadrži i prijedlog uređenja nekih radnih instituta koji
se tiču individualnih prava radnika, na društveno prihvatljivoj
minimalnoj razini, napose i onih koji se, u komparativnom
zakonodavstvu zemalja članica EU i naprednih tranzicijskih
zemalja, ne uređuju zakonom već pripadaju u sferu autonomne
regulative, u pravilu, za kolektivne radne odnose. Osobita je
kvaliteta predloženih izmjena i dopuna Zakona o radu što na
visokoj razini štiti slobodu udruživanja i slobodu kolektivnog
pregovaranja te daje prostor interesnim udrugama za uređenje
razine radničkih prava na većoj razini od minimalnih standarda
uređenih zakonom. Stoga nema na razumu utemeljenih razloga za strah od predloženih rješenja jer ona, premda reformiraju sustav radnih odnosa, ne odstupaju od standarda dostojanstva rada i temeljnih prava iz rada i po osnovu rada.
Krešimir Sever:
Naravno da trebaju. Ukoliko se predloženim rješenjima budu
umanjivala prava radnika, očekujemo kako će se isto dogoditi
i službenicima i namještenicima i to kroz promjene zakona koji
se odnosi na prava iz službe službenika i namještenika. S
druge strane jedan dio odredbi ZOR-a neposredno se primjenjuje i na službenike i namještenike pa će u tome smislu smanjivanje prava kroz te odredbe neposredno utjecati i na smanjivanje prava službenika i namještenika. Primjerice, ukoliko
dođe do predloženih smanjivanja dužine otkaznih rokova i ukoliko se smanji pravo roditelja na mirovanje radnog odnosa do
treće godine života djeteta nakon porodnog dopusta, ista
umanjenja će se odraziti i na službenike i namještenike
neposredno.
Na kraju, smanjenje prava u ZOR-u utjecati će i na kolektivno pregovaranje kao i razinu prava i pregovaračku poziciju
sindikata. Naime ako se zakonski minimumi umanje teže će biti
pregovarati za veću razinu prava.
Može li se, u slučaju donošenja Zakona, očekivati veći udjel
službenika i namještenika koji će raditi na određeno vrijeme?
Davorko Vidović:
Što se tiče instituta rada na određeno vrijeme, za razliku od

P
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O»UVATI RADNI»KA PRAVA
FOTO REPORTAÆA

snimio Siniša Kuhar

Z

ahtijevajući da se promjene Zakona o radu ne usvoje bez dogovora socijalnih partnera i ostvarenja brojnih navedenih preduvjeta za socijalno uravnoteženo funkcioniranje tržišta rada te najavljujući da će
tijekom 2003. godine organizirati potrebne aktivnosti i akcije kako bi obranili, očuvali i unaprijedili
radnička prava u Republici Hrvatskoj, u usvojenoj Rezoluciji posebno su naglašeni: ugovori o radu-mali
poslodavac; plaće-radnička potraživanja; zaštita nezaposlenih radnika u sivoj ekonomiji; pravna zaštita
i radni sudovi; kolektivni ugovori; otkazni rokovi i otpremnine; radno vrijeme; jačanje socijalnog dijaloga i pregovaranja; radnička participacija; zdravstvena zaštita; mirovinsko osiguranje; privatizacija/državna imovina; obrazovanje i
stručno osposobljavanje; međunarodni radni standardi i proces približavanja i pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji.
Kao što je poznato , Zakon je u saborskoj proceduri, a u međuvremenu u Uredu za socijalno partnerstvo održavaju
se radni sastanci tripartitne radne skupine u vezi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu. Sindikate zastupaju
Krešimir Sever , predsjednik NHS-a i Dušanka Marinković-Drača iz EKNa (SSSH). Do sada se raspravljalo o ugovoru o radu na određeno vrijeme,
otkaznim rokovima i otpremninama i 10. ožujka o pitanju Agencije za
privremeno zapošljavanje-rad na izdvojenim mjestima, radne knjižice i
najniže plaće.

Godina IX. • Zagreb • 11. oæujka 2003. • Broj 37

5

Sindikalni list hrvatskih sluæbenika i namjeπtenika

SDLSN u ©ibeniku od 28.svibnja do 1.lipnja 2003.
IX. športski susreti održat će se u Turističkom naselju hotela
SOLARIS u Šibeniku od 29. svibnja do 1. lipnja 2003. godine
(četiri dana), s tim da će dolazak biti u srijedu 28. svibnja.
Pansion će početi s večerom, a završiti 1. lipnja s ručkom.
SMJEŠTAJ
Cijena cjelokupnog aranžmana iznosi 760,00 kn (puni pansion), odnosno 190,00 kn po danu, dok za ostale goste nečlanove Sindikata, cijena aranžmana iznosi 850,00 kn. U
cijenu su uračunati PDV i boravišna pristojba.
Podružnice će uplate izvršiti temeljem prijavnih lista na žiro
račun Hotela SOLARIS Šibenik broj 2411006-1100003931.
Puni pansion obuhvaća buffet-integral doručak, ručak i
večeru (švedski stol s tri mesna i dva riblja menua), a smještaj
je u hotelima u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama i vilama
apartmana Solaris.
Povjerenici bi trebali već sada početi s prikupljanjem sredstava - mjesečno u ratama sa zadnjim rokom uplate 15. svibnja 2003. godine.
Smještaj i prihvat sudionika Športskih susreta organizirat će
se na način da povjerenik podružnice po dolasku u Hotel
SOLARIS Šibenik recepciji dostavi obrazac s rasporedom
osoba, presliku uplatnice i presliku osobne iskaznice sudionika. Temeljem tih podataka izdat će se ključevi soba i bonovi za
prehranu.
Svi zainteresirani članovi Sindikata trebaju se javiti svojim
povjerenicima radi organizacije prijevoza, smještaja i drugog.
Županijski povjerenici dužni su na povjereništvima županija
dogovoriti zajednički plan prijevoza, ukoliko za to postoji
interes, odnosno popuniti autobuse s članovima iz malih
podružnica.
Sudionici Susreta očekuju se u Šibeniku u srijedu 28. svibnja, u poslijepodnevnim satima.
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NATJECANJA
Natjecanja će biti organizirana u sljedećim disciplinama:
mali nogomet - muškarci, stolni tenis: muškarci i žene, šah:
mješovito, kuglanje: muškarci i žene pikado: muškarci i
žene,streljaštvo: muškarci i žene,potezanje užeta: mješovita
ekipa ,tenis: žene i muškarci - pojedinačno.
Prijavne obrasce za natjecatelje i opće propozicije dostavit
ćemo Vam uskoro.

Draæba za
pomoÊ obitelji
stradalog
policajca
(Večernji list, 6. ožujka)
Podružnica Udruge poslodavaca Požege u suradnji s
Mirko Bošković
podružnicom PU požeškoslavonske SDLSN organizirala je u restoranu “Stari
grad” javnu dražbu umjetnina na kojoj su prikupili oko
osam tisuća kuna za pomoć obitelji stradaloga policajca Gorana Domazetovića iz Adžamovaca pokraj Nove
Gradiške, djelatnika PU požeško-slavonske. “Goran,
otac jednog djeteta, stradao je u prometnoj nesreći, pa
je na rehabilitaciji u Varaždinskim toplicama, a ovaj
novac je naša pomoć obitelji za troškove liječenja”
istaknuo je predsjednik Odbora policije SDLSN Mirko
Bošković.
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URED ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

Naš znak: 62-1/03U Zagrebu, 6. ožujka 2003.

PREDMET:Protokol o pregovorima za sklapanje Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
- očitovanje, dostavlja se
Veza: dopis Vlade RH, klasa: 110-04/01-02/02,
urbroj: 50432-03-09, od 26. veljače 2003.g.
Poštovani,
dostavljamo Vam, sukladno gore navedenom dopisu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, g. Gorana Granića, očitovanje na predloženi tekst Protokola i to kako slijedi:
1. Predlaže se u članku 2. protokola brisati oznaku za točku 1., kao i oznaku za podtočku a), budući da ne postoji točka 2. ni podtočka b);
2. Sukladno gore narečenom uvodni tekst članka 2. trebao bi glasiti:
“Zadatak je pregovaračkih odbora pregovaranje o Dodatku II. Kolektivnom ugovoru,...”;
3. U članku 2. predlažu se nove alineje sljedećeg sadržaja:
- usklađivanju stavaka 1. i 2. članka 15.
- oglednom primjerku sporazuma iz članka 72.
- dopunskom zdravstvenom osiguranju
- sistematskim zdravstvenim pregledima
- minimalnim uvjetima za rad Sindikata
Glede posljednje alineje koja se predlaže, prijedlog je Sindikata da se minimalni uvjeti prošire za mogućnost uporabe osobnog računala i
Interneta, tamo gdje za to postoje tehnički uvjeti. Naime, u sve većem broju državnih tijela uspostavljeni su tehnički uvjeti za uporabu
Interneta, a u mnogima od njih uspostavljena je i stalna veza s Internetom, po posebno pogodnoj tarifi za velike korisnike, te povećanje broja
korisnika ne bi iziskivalo dodatne troškove za poslodavca. U onim tijelima u kojima ne postoji stalna veza s Internetom moguće je uporabu
Interneta regulirati analogno uvjetima uporabe telefona.
4. U glavi “Sklapanje Dodatka II. Kolektivnom ugovoru i primjena”, točki 2.
Sadašnja točka 2. postaje točka 3.
Također, u točki 2. (po našem prijedlogu točka 3.), pridjev “istih”, treba zamijeniti pravom zamjenicom ili ponoviti imenicu, u duhu hrvatskog
jezika. Stoga predlažemo formulaciju “dinamiku njihova ostvarenja” ili “dinamiku ostvarenja tih sredstava”.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Ivica Ihas
O tome obavijest:
1. Vlada Republike Hrvatske, potpredsjednik, g. Goran Granić
2. Sindikat policije Hrvatske
3. Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a
4. Sindikat vojnih službenika i namještenika , udruženih u Hrvatsku udrugu sindikata
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OsjeËki “zimski Ëobanac”
natjecanju pod nazivom “Zimski čobanac 2003.”, što
ga je u Osijeku organizirala tamošnja Turistička zajednica, sudjelovala su i dva člana SDLSN, svestrani Darko
Lesar i Pavo Agotić. Oboružani kotlićima, nogarima i
začinima okupili su se u vrtu hotela “Central” i ugodno se
iznenadili kad su među natjecateljima ugledali i saborsku
zastupnicu Vesnu Škare-Ožbolt, inače rođenu Osječanku.
Na dan natjecanja s obitelji je došla u Osijek, pročitala u
Glasu Slavonije članak o natjecanju i prijavila se. Svaki je
natjecatelj dobio 3,5 kg raznovrsnog mesa, naložio vatru i
počeo bitku za kulinarsku pobjedu. Kako pritisak zraka nije
omogućio razilaženje dima, suze su pratile natjecatelje u
pripremanju čobanca. Uzorke je kušala tročlana komisija
koja je ocjenjivala boju, izgled, gustoću i okus. Darko i Pavo
nisu pobijedili, niti su bili razočarani držeći se sportskoga
gesla kako je važno sudjelovati.

U

Suze, dim i zadovoljstvo

Rekreacija

Sveti Vinko u erdutskim
vinogradima

UZ KULEN I KOBASICE
Vesela zabilješka Darka Lesara iz Osijeka
rdutski vinogradi na uzvisini iznad Dunava,
okupani suncem, 22. siječnja treći puta su
dočekali brojne goste. Slavio se blagdan Svetoga
Vinka. Na velikom prostoru ljubazni domaćini naložili
su vatre, nudili nas aperitivom i predjelom, što je,
dakako, malo tko odbio. Pozdravljali smo se s poznanicima, od kojih neke nismo vidjeli od prošle
Vinceške.
Na pripremljene ražnjeve od šiba natakli smo
odličnu slaninu i domaće kobasice. Oko vatri bile su
poslagane bale sijena, fotelje u vinogradu. Polupečena ljuta kobasica bila nam je u slast. Žeđ se
gasila odličnim bijelim i crnim vinom, a veseloj atmosferi pridonosili su tamburaši. Pogledali smo prema

E

vinogradu okićenom kulenima i kobasicama. Prema
vjerovanju vinogradara, veličinu grozdova određuje
veličina kulena i kobasica. Nije to jedino vjerovanje.
Uspješnost berbe određuje se po još nekim pokazateljima. Ako nije jako hladno i gosti gaze po “baricama” otopljena snijega, godina će biti dobra, ako se
sa krovova topi i curi snijeg bit će mnogo vina, a ako
kaplje bit će ga manje. K tome, što se vina više popije, više će ga biti na idućoj berbi.
Nakon što je svećenik posvetio vinovu lozu, počelo
je natjecanje u rezidbi. Osvajači prvih mjesta bili su
nagrađeni drvenim bačvicama.
Promrzli, ali podgrijani odličnim vinom, uputili smo
se u društveni dom na čobanac, prasetinu i janjetinu.
Domaćin je iskoristio prigodu i predstavio novu etiketu na poznatim vrstama vina pinot, zweiglet i
chardonay.

Nakladnik:
Sindikat državnih i lokalnih službenika
i namještenika Republike Hrvatske
Za nakladnika:
Ivica Ihas, predsjednik Sindikata
Adresa uredništva:
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2
Tel: 01/46 28 200, 46 55 111/171
Fax: 01/46 28 218, 46 55 092
www.sdlsn.hr
DTP: Grafem d.o.o. Zagreb
Tisak: Tiskara Petravić, Strmec

Darko Lesar i Ivan Sudar- dvojica Osječana zajedno u
sindikalnom radu, ali i veselim trenucima

