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Predmet: subvencionirani stambeni krediti 

Poštovani predsjedniče Rektorskog zbora, gospođo i gospodo rektori!

Mi, znanstvenici i nastavnici, akademici, profesori i docenti, članovi Velikog vijeća Sindikata znanosti, molimo
Vas da pažljivo razmotrite ovo pismo na Rektorskom zboru ili da pozovete našeg predstavnika kada ponovno
budete raspravljali o stambenim kreditima na sveučilištima. 

Povod našem pismu je odluka Rektorskog zbora od 25. srpnja ove godine kojom Rektorski zbor zaključuje da
sredstva za subvencioniranje stambenih kredita treba rasporediti "na isti način kao i prošli puta". 
Iz diskusije proizlazi da ste odbili naš prijedlog za unošenje izmjene u sustav subvencioniranja kamatnih stopa.
Međutim, formulacija "na isti način kao i prošli puta" znači sljedeće: prošli puta u dodjelu stambenih kredita na
većini sveučilišta bilo je uključeno i nenastavno i neznanstveno osoblje, suprotno raspravi nekih rektora na
zadnjoj sjednici Rektorskog zbora. Međutim, prošli puta je nenastavno osoblje, dakle osobe s nižim primanjima
imalo trostruko veću kamatnu stopu nego znanstvenici i nastavnici, dakle, osobe s višim primanjima. Naše je
mišljenje da se radi ne samo o diskriminatornoj odredbi, već i o rješenju štetnom za cjelokupni sustav. 

Naš je prijedlog išao za uspostavu jednake kamatne stope, a ne za uključivanjem nenastavnog osoblja u sustav
poticajnih stambenih kredita jer su oni u njega već uključeni, pa to i nije potrebno. Dakle, nije točno da bi naš
prijedlog na bilo koji način doveo u pitanje mogućnost dodjele stambenih kredita onima kojima je primarno i
namijenjen. Naime, prvenstvo znanstvenicima i nastavnicima na listi uređuje se Pravilnicima u kojima za niz
kriterija o stručnoj spremni, doktoratu, deficitarnosti i slično, svako sveučilište donosi kriterije kakve god želi i
dodjeljuje broj bodova koji god hoće. Potpuno je proizvoljna rečenica državnog tajnika da Sindikat tvrdi kako
je "društvena potreba jednaka kada su u pitanju tehničko osoblje i znanstvenici". Mi mislimo da je poboljšanje
materijalnog položaja znanstvenika prvenstvena svrha povlaštenih kredita. I ne samo da tako mislimo već punih
10 godina, već smo te kredite, kao što Vam je vjerojatno i poznato upravo mi inicirali, zatim izborili, a na
koncu ugovorili i pregovarali s bankama za pojedina sveučilišta, te dobili javno priznanje na Zagrebačkom
sveučilištu jer smo u jesen 2003., u nedostatku vremena uspjeli spasiti cijelu akciju i pomoći zaposlenicima da
stignu na vrijeme dobiti i realizirati kredite.      

Mi vjerujemo da biste prihvatili naše mišljenje da ste imali prilike čuti naše argumente, a ne olaku
interpretaciju naših argumenata. Ovako, čitajući zapisnik, uočavamo da ste polemizirali sa stavovima koji nisu
naši. Stoga Vas molimo još jednom malo pozornosti našim argumentima. 

Ovdje se radi o elementarnoj povredi dostojanstva cijele jedne grupacije, o kojoj sustav također u velikoj mjeri
ovisi, a to je naše nenastavno osoblje. Tu su, ne zaboravimo, bibliotekari, laboranti, dragocjeni informatičari,
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stručni suradnici, ponegdje s veoma specijalističkim stručnim znanjima, itd. Sadašnje rješenje dovodi do niza
apsurda, na primjer, da sasvim neafirmirani početnik u znanosti, dobije stambeni kredit pod višestruko
povoljnijim uvjetima od zaslužne šefice računovodstva s 30 godina staža, k tome još samohrane majke s više
djece. Složit ćete se da to razara duh zajedništva jedne zajednice. 

Ovdje se također radi o zanemarivanju temeljnog načela u upravljanju ljudima. Sadašnje rješenje gura
nenastavno osoblje u geto zaposlenika drugog reda, suprotstavlja akademskoj zajednici, pasivizira i demotivira
za osjećaj pripadnosti ideji sveučilišta. Taj dio naših zaposlenika nije u stanju poistovjetiti se s radnom
sredinom, sa svojom ustanovom, i gubi osjećaj pripadnosti akademskoj zajednici, što djeluje razorno na
motivaciju i entuzijazam za posao. Čovjek ne mora biti znanstvenik da bi iskreno želio raditi za ideju
sveučilišta na ovaj ili onaj način. Postojeće diskriminacija suprotna je akademskim načelima, jer kao što znamo
svi su zaposlenici sveučilišta članovi akademske zajednice. Tako piše u našem zakonu, a piše tako jer su to
svjetski standardi. 

Čuli smo i to da nenastavno osoblje ne radi dovoljno. Tamo gdje to postoji i gdje radnik radi loše tamo
upravljač loše upravlja jer nije voljan ili sposoban nametnuti radne kriterije. S druge strane neki rade veoma
mnogo i na njima počiva ustanova u mnogim funkcijama. To su oni samozatajni računovođe, tajnici i drugi, od
kojih su neki i eksperti u svome poslu, te su u sustavu amaterskog upravljanja poslovodnim funkcijama
ponekad jedini menadžeri na našim ustanovama.  

Iako je lakše na tržištu rada naći tu strukturu a veoma teško izgraditi znanstvenika, ipak i taj argument valja
uzeti mutatis mutandis. Iskusan upravljač predobro zna da je kvalitetnu osobu u većini poslova veoma teško
naći, a još teže zadržati. Onim najboljima, najvrednijima valjalo bi omogućiti dobivanje stambenog kredita na
način koji ne pravi zaposlenike prvog i drugog reda.  

Mi znanstvenici solidarni smo s našim kolegama iz nenastavnog osoblja i pridružujemo se njihovim zahtjevima
da se nedostojna diskriminacija u visini kamatne stope ukine. Uvjereni smo da je to u duhu akademske
zajednice. 
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