Prava koja su ugovorena u postojećem Ugovoru, a sada su ukinuta:
Kao prvo stavljen je rok važenja samo do 31. 12. 2007. što je vrlo kratko i vrlo nepovoljno za sindikate
javnih službi i njihove članove.
Vlada u prijedlogu ukida obvezu poslodavca da osigura radnika od posljedica nesretnog slučaja čime
se umanjuju prava radnika i njegova sigurnost na radnom mjestu. Osim toga smanjuje se iznos
obvezne otpremnine te pooštravaju uvjeti za ostvarivanje prava na otpremninu. U prijedlogu nema niti
odredbe o pregovorima o osnovici za plaće. Ukida se pravo na štrajk čime se sindikatima oduzima
značajno legalno sredstvo u borbi za zaštitu i promicanje gospodarskih i socijalnih interesa svojih
članova. U prijedlogu je i odredba da se kolektivni ugovor može otkazati iz bilo kojeg razloga čime se
uvodi pravna nesigurnost.
Osim toga prema Vladinom prijedlogu sindikalni povjerenik više ne bi imao pravo uvida u obračun
plaća te se time gubi instrument kojim se osigurava javnost plaća.
Ukinuto je i pravo sindikata da imenuje predstavnika radnika u upravna tijela ustanova javnih službi
ako nije na ustanovi utemeljeno radničko vijeće čime se smanjuje utjecaj sindikata na ustanovama
javnih službi.
Prijedlozi sindikata javnih službi koji nisu prihvaćeni:
Vlada većinu prijedloga sindikata nije prihvatila. Nije prihvaćena odredba o obvezi javnog natječaja
kod zapošljavanja u javnim službama čime bi se osigurala jednaka dostupnost radnih mjesta svima pod
jednakim uvjetima. Nisu prihvaćena temeljna načela kojim bi se trebali voditi socijlni partneri u
pregovaranju. Sindikati su predlagali i obvezu poslodavca da osigura radnicima sistematske preglede
što je također odbijeno. Tražili su i da se Vlada obveže da će predložiti Saboru izmjene Zakona o
ustanovama kako bi se propisala solidarna odgovornost osnivača ustanove i za materijalna prava iz
radnog odnosa.
Osim toga sindikati su predlagali i da se odredi primjerena cijena rada u javnim službama te da se
ustroji Povjerenstvo za praćenje plaća. Predložili su i ugovorne kazne za poslodavce koji ne poštuju
ugovorena prava radnika. Sve te prijedloge sindikata javnih službi je Vlada odbila bez ikakve rasprave
i bez ikakvih pregovora.

