
Stajališta Matice hrvatskih sindikata glede sindikalnih prosvjeda 

 
Malo vijeće Matice na sastanku od 15. rujna 2009. godine donijelo je sljedeće odluke:  

 

1. Matica smatra da je u zemlji potrebno hitno promijeniti smjer i narav Vladine politike.     

2. Sindikati trebaju imati veoma aktivnu ulogu u rješavanju bitnih i strateških problema s kojima se 

zemlja suočava te sudjelovati u industrijskim akcijama s takvim ciljem.    

3. Sindikati trebaju oblikovati i dogovoriti skup zahtjeva s rokovima ispunjenja, započeti dijalog o 

njima s Vladom i po potrebi organizirati metode pritiska, prosvjede i na koncu generalni štrajk 

ako se zahtjevi ne prihvate i rokovi ne ispune.    

4. Zahtjevi trebaju ići u pravcu stvaranja potpuno nove slike Hrvatske, čovječnije, razvijenije i 

uređenije. Stoga, Matica predlaže sindikalnim središnjicama skup  zahtjeva koji se mogu svesti na 

sljedeće:     

• smanjivanje javne potrošnje (smanjivanje i ukidanje subvencija neuspješnim proizvodnjama, 

ukidanje bespovratnih potpora, smanjivanje broja jedinica lokalne samouprave, reforma i 

racionalizacija javne i državne uprave te svih javnih službi kao i jačanje njihovih odgovornosti, 

preispitivanje razine financiranja Crkve i izdataka u BiH, preispitivanje svih investicijskih 

projekata u kojima je prisutna država)  

• uklanjanje sustava privilegija te poticanje rada kao vrijednosti (revizija broja branitelja i 

prava povezanih s braniteljskim statusom, ukidanje povlaštenih mirovina, sustav plaća u javnom 

sektoru koji razlikuje uspješni od neuspješnog rada, vezati naknade za nezaposlenost i druge 

socijalne naknade za rad a ne za nerad)   

• razmjerno rasporediti teret krize na rad i kapital (uvođenje poreza na imovinu, povećanje 

poreza na dobit za 3%, uvođenje poreza na isplatu dividendi (kapitalna dobit), uvođenje poreza na 

nasljeđe, ukidanje kriznog poreza i vraćanje PDV-a na 22% čim se pojavi prvo tromjesečje u 

kojem BDP raste više od 2%) 

• zaštitu dostojanstva i prosperiteta radnika i građanina (regulaciju rada nedjeljom, regulaciju 

odvjetničkih tarifa, jedinstveni sustav plaća u javnom sektoru,  izjednačavanje plaća u državnoj i 

lokalnoj upravi te bitnu promjenu odnosa društva i države prema starima i nemoćnima 

dugoročnim planom izgradnje domova) 

• ukidanje školarina na fakultetima te modernizacija i integracija sveučilišta 

• jačanje tržišnih zakonitosti u gospodarstvu i socijalizacija tržišnih posljedica u društvu 

(„Tržišno gospodarstvo da, tržišno društvo ne“) 

• reforme u pojedinim sektorima državne proizvodnje (željeznica, elektroprivreda, hrvatske 

autoceste itd, smjenjivanje uprava državnih poduzeća) i radikalna reforma poljoprivrede 

(ukidanje subvencija po hektaru, imperativno okrupnjivanje proizvodnje i poticanje zadružne 

proizvodnje) 

• borba protiv korupcije (smanjivanjem uloge države u gospodarstvu, zakonska zabrana 

sofisticiranih oblika korupcije u javnom sektoru – pokloni u ime zahvale, ukidanja partijskih 

imenovanja na funkcije u državnim institucijama i poduzećima)  

• ozbiljna demografska politika (koja nadasve uključuje široke investicije u dječje vrtiće).      

5. Matica neće sudjelovati u sindikalnim aktivnostima ako se one budu odnosile na mjere reaktivnog 

karaktera (krizni porez, povećanje stope PDV-a) kojima je Vlada nastojala pravičnije rasporediti 

teret krize i na kratki rok osigurati isplatu mirovina, plaća i socijalnih naknada. Prosvjed protiv 

takvih mjera ili prosvjed u korist najbolje plaćenih sredina u zemlji nemaju šanse za ozbiljnu 

mobilizaciju masa.  

 

Matica će zastupati takav pristup u razgovorima s drugim središnjicama i samo s vrijednim ciljevima 

koji mogu promijeniti sliku naše zemlje u sindikalnim aktivnostim sudjelovati.  
 

 

U Zagrebu, 16. rujna 2009. godine  

 

 

Vilim Ribić, zamjenik predsjednice Matice 

 


