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Drage članice i dragi članovi Sindikata Prosvjetitelj, 
 
Srdačno Vas pozdravljamo i predstavljamo u nastavku naše aktivnosti 
tijekom kolovoza 2022. godine. 
 
S ponosom javljamo našem članstvu da su članovi našeg Sindikata sudjelovali 
na 1. međunarodnoj konferenciji u Hrvatskoj za obustavu Agende 2030 – 
“UJEDINJENI ZA ČOVJEKA” održanoj u kolovozu u Ličkom Osiku. 
 
Predstavnici Sindikata Prosvjetitelj aktivno su sudjelovali u samoj 
organizaciji i pripremi kao moderatori i predavači te su bili i sudionici u 
radionicama i raspravama. Konferenciji su prisustvovali i brojni 
znanstvenici, liječnici, profesori, istaknuti aktivisti te predstavnici raznih 
udruga, inicijativa i neovisnih medija.  
 
Cilj konferencije bilo je planiranje strateškog djelovanja kako bismo obranili 
ljudske vrijednosti, prava i slobode koje nam se pokušavaju oduzeti 
provođenjem UN-ove Agende 2030. 
 
Konferencija je bila prilika da se upoznamo ali i učvrstimo suradnju s 
mnogim istaknutim pojedincima, udrugama i inicijativama, a sretni smo što 
su kao panelisti sudjelovali naši istaknuti članovi: prof. dr. sc. Stipe Kutleša, 
prof.dr. Sandra Kraljević Pavelić,  i potpredsjednik sindikata dipl.ing. Darko 
Rakić. Veseli nas što je tom prigodom i prof. Ivan Pokupec, istaknuti aktivist, 
postao naš član.  
 
Želimo dobrodošlicu njemu i svim novim članovima! 
 
 



                     
 
Na naše upite o umanjenju plaća zbog neposluha za vrijeme mjera Stožera 
civilne zaštite RH u jesen 2021. dobili smo od vas odgovore, na čemu vam 
zahvaljujemo, a o daljnjim koracima bit ćete pravovremeno obaviješteni.  
Također pripremamo strategije kako bi se s pravne strane zaštitili u slučaju 
ponovnog uvođenja mjera  i kako bismo Vam u tom slučaju odmah mogli dati 
pravne i praktične savjete i upute. 
 
Na našoj web stranici objavili smo vrlo uspješan i dobro popraćen tekst o 
uvođenju rodne ideologije u vrtiće i škole koji je napisala članica Izvršnog 
odbora Sindikata Danijela Bejuk. 
 
Održana je i zajednička sjednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora 
Sindikata na kojoj smo razmatrali mnoge teme i dogovorili daljnje aktivnosti. 
Uveli smo neke novosti u načinu funkcioniranja i organizaciji rada koji već 
daju rezultate, a veselimo se i nastavku komunikacije s članstvom i 
povjerenicima i predstavnicima, uživo i putem online aplikacija. 
 
S ponosom najavljujemo promociju knjige dr. sc. Hrvoja Pendea „Korona kult 
- 2 tjedna zauvijek“ u organizaciji našeg Sindikata, koja će se održati u 
Zagrebu u petak 9. rujna 2022., u Domu Češke besede, Šubićeva 20, s 
početkom u 19.30 sati te na koju Vas sve ovim putem od srca pozivamo. 
 
 



 
 
 
 
 
Drage članice  i  članovi, hvala Vam svima na suradnji, a mi smo i dalje tu za 
Vas u svako vrijeme. Ulažemo veliki trud da na vrijeme i što stručnije 
odgovorimo na sve vaše upite. Često provjeravamo i spam poštu, ali ako 
nekad ne dobijete odgovor, molimo Vas da upit pošaljete ponovno direktno 
ili preko vašeg povjerenika, odnosno predstavnika.   
 
Pratite nas i dalje našoj web stranici i na društvenim mrežama: Facebook, 
Instagram, Twitter i Telegram. 
 
 
Ostanimo i dalje budni, budimo aktivni i borimo se zajedno! 
 
 
 
Ljubica Vugić, 
Sindikat Prosvjetitelj, 
predsjednica 


