
Drage članice i dragi članovi sindikata Prosvjetitelj, 

 

 

premda se nekome može činiti da je razdoblje velikih briga i borbi za naša osnovna ljudska i 

radnička prava iza nas, svjesni smo kako novi izazovi stalno dolaze, a vjerojatnost da će 

jesen donijeti još više njih je, nažalost, velika. 

 

U proteklom razdoblju tražili smo načine kako da poboljšamo svoje djelovanje. Vaše i naše 

nezadovoljstvo dosadašnjim odvjetničkim uredom rezultiralo je otkaznim rokom za 

Odvjetnički ured Kovač, ali oni i dalje sljedećih 5 mjeseci imaju obvezu raditi za nas 

(pretežno na vašim tužbama za 6%, prosvjeta). 

 

Kako je i najavljeno, odvjetničke i pravne poslove od njih preuzima odvjetnički ured Deana 

Uljarevića, koji se već dokazao vraćanjem na posao nekoliko članova nakon uručenog otkaza 

zbog neposluha.  

 

Gospodin Uljarević je već preuzeo važne tužbe naših članova koji su dobili otkaz.  

 

Sve vaše prijedloge i pitanja i dalje šaljite na e-mail adresu sindikata info@sindikat-

prosvjetitelj.hr a mi ćemo proslijediti dalje odvjetnicima ako za to ima potrebe. 

 

Bilo je, na žalost, slučajeva da su se neki članovi javljali izravno odvjetničkom uredu Kovač, 

a da mi o tome nismo bili obaviješteni, niti smo bili upućeni u problem. Zato je bitno da se 

prvo obratite povjerenicima koji će nas onda kontaktirati, ili  izravno  na naš mail ako niste 

u podružnici. Svaku sljedeću korespondenciju s odvjetničkim uredom šaljete i na e-mail 

adresu Sindikata. 

 

Povjerenici i predstavnici sindikata bit će  obaviješteni o datumima edukacija i radionica  s 

odvjetnikom Uljarevićem. Radionice će se održavati uživo po županijama. 

 

Nakon što smo poslali prikupljenih 14000 potpisa u sklopu inicijative Narod za djecu, te 

kopije potpisa dostavili na nadležna ministarstva, Sabor i Vladu RH, Predsjedniku RH i 

Stožeru civilne zaštite RH, morali smo poslati i požurnicu, ali njihovi odgovori na naše 

zahtjeve još uvijek nisu stigli! 

 

  



 

U zadnjih mjesec i pol dana započeli smo ili nastavili suradnju s raznim inicijativama i 

udrugama istomišljenika, bili na raznim zanimljivim predavanjima, lobirali i razgovarali šireći 

naše obzore, ali i promičući naš Sindikat.  

 

Znamo da smo jači što nas je više, pa vas molimo da nas pratite na Facebook stranici 

sindikata https://www.facebook.com/prosvjetitelj.hr, na našoj web stranici 

https://www.sindikat-prosvjetitelj.hr/blog-page/ te da potaknete svoje kolege da nam se 

priključe. 

 

Jesen moramo dočekati u što većem broju i što spremniji! 

 

 Ostajemo budni, budimo aktivni, borimo se zajedno! 

 

  

 

Ljubica Vugić, 

 

Sindikat Prosvjetitelj, 

 

predsjednica 


