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                    MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 

                     n/r ministra prof. dr. sc. Radovana Fuchsa                     

 

PREDMET: odgovor na tužbe zaposlenika vezano uz povećanje osnovice  

 

Poštovani Ministre,  

jučer su neki ravnatelji škola dobili elektroničko pismo s „VAŽNOM OBAVIJESTI“ iz Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak.  

U pismu se navodi da Ministarstvo znanosti i obrazovanja osim predloška odgovora na 

tužbu, više neće, niti u navedenom, niti u ranije pokrenutim postupcima (a isto se odnosi i na 

eventualne buduće postupke), dostavljati školskim ustanovama predloške očitovanja za 

pojedine procesne radnje u postupku kao što je to do sada bio slučaj. Upućeni smo da u 

svakom konkretnom predmetu školska ustanova više neće dobiti niti povratnu pisanu 

obavijest (e-mail) o nedostavljanju odgovarajućeg predloška u svezi naprijed navedenih 

procesnih radnji. Također se ističe da naprijed navedeno ne implicira da Ministarstvo može i želi 

utjecati na školsku ustanovu u kontekstu konačne odluke o tome treba li poduzeti neku od 

naprijed navedenih procesnih radnji/pravnih lijekova. Na kraju pisma navodi se  da se na dio 

poruke ove elektroničke pošte koji se odnosi na sadržaj važne obavijesti povratno ne 

odgovara, ne upućuju upiti i prijedlozi, niti traži potvrda o ispravnom tumačenju i sl. jer 

zbog sistemske opterećenosti sustava na navedene poruke neće biti posebno odgovarano. 

Podsjećamo da Vam je Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja uputila 23.12.2020. dopis u 

kojem upozorava na situaciju vezanu uz tužbe te Vas moli da učinite sve što možete kako bi se 

školama na čije račune će doći ovrhe omogućila neometana realizacija redovne djelatnosti i 

aktivnosti vezane uz razne europske projekte. 

Iznimno smo iznenađeni s pismom koje su škole dobile te nam se  ravnatelji iz cijele Hrvatske  

javljaju sa svojim pitanjima i reakcijama. S obzirom da u pismu nije potpisna niti jedna osoba 

već cijeli Sektor te da nemamo nikakve mogućnosti da povratno tražimo dodatne informacije, 

molimo Vas da nas primite na razgovor. 

S poštovanjem. 

Predsjednik HUROŠ-a                                                          Predsjednica UHSR-a 

Nikica Mihaljević, prof.                                                          Suzana Hitrec, prof. 


