
Sindikati i Uprava Hrvatskih autocesta d.o.o. 
konačno potpisali Kolektivni ugovor

Nakon  punih  deset  mjeseci  od 
otpočinjanja  pregovora,  nakon 
preko  pedest  raznih  sastanaka  i 
sjednica  pregovaračkih  timova 
konačno  je  potpisan  Kolektivni 
ugovor  za  Hrvatske  autoceste 
d.o.o.
Već ti podaci govore da nije bilo 
lako,  a  trebalo  je  otklanjati 
prepreke kao što su:

 Pokušaj  svrstavanja  naše 
djelatnosti  u  segment 
javnih  službenika  i 
namještenika;

 Prijedlog  ukidanja  plaćanja 
prijevoza na posao;

 Prijedlog  ukidanja  kuhinja 
po tehničkim jedinicama održavanja i dr.

Za  ilustraciju  najbolje  služi  činjenica  da  je  trebalo  potegnuti  i  do  stalnoga 
predstavnika  Međunarodnog  monetarnog  fonda  u  Republici  Hrvatskoj,  gosp. 
Vamvakidisa.
Glavni je sindikalni cilj ovih pregovora bio podizanje plaća za najslabije plaćene 
poslove u firmi i  može se reći  da je taj  cilj  uglavnom i  ostvaren.  Podignuti  su 
koeficijenti  za  preko  1640  radnika  Hrvatskih  autocesta,  i  to  prvi  put  nakon 
osnivanja prvih Hrvatskih cesta 1990. godine, u čijem su sklopu bile i tadašnje 
autoceste. 
Postignuto  je  bitno  povećanje  popularnog  dodatka  za  godišnji  odmor,  a 
„božićnica“ i „uskrsnica“ postale su obveza firme, koju treba svakako isplatiti.
U segmentu plaćanja putnih troškova za putovanje na posao i s posla postignuta je 
dobra cijena po prijeđenom kilometru od 0,70 kn, a limit za mjesečnu isplatu je na 
cifri od 1200,00 kn.  Također se više ne bi smjelo dogoditi da dva radnika iz dva 
sektora, susjedi s mjestom stanovanja i mjestom rada, dobiju naknadu za putne 
troškove takvu da je jednome trostruko veća od naknade onoga drugoga.
Tekst Kolektivnog ugovora dostavljen je na cijeli teren i treba biti dostupan svima, 
a i na predstojećim skupovima radnika bit će prilike više razgovarati o njemu.
Primjena Kolektivnog ugovora ide od 1. listopada 2006. godine, a dijela o putnim 
troškovima od 1. studenog 2006. godine.
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Najava: uskoro se otvara web stranica Nezavisnog 
cestarskog sindikata na adresi www.ncs.hr i na njoj će 
biti dostupni svi dokumenti.

http://www.ncs.hr/
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Razgovori predstavnika Radničkoga vijeća i

Uprave Hrvatskih autocesta – najava skupova radnika

Kao  dvije  najvažnije  stvari  postignute  u  razgovorima  valja  izdvojiti  skoro 
održavanje  skupova  radnika  po  tehničkim  jedinicama  Sektora  za  održavanje  i 
Sektora  za  naplatu  cestarine,  te  pokretanje  analize  i  razgovora  o  rješavanju 
nagomilanih sati preraspodjele, kao i neiskorištenoga godišnjeg odmora.
Na jednome mjestu održat će se skup radnika dvije susjedne tehničke jedinice. 
Raspored  skupova  objavit  će  se  narednih  dana,  a  održavat  će  se  poslije  16. 
listopada 2006. godine. 
Radničko vijeće prihvatilo je inicijative oba sindikata za rješavanjem problematike 
nagomilanih sati preraspodjele, koje radnici nikako ne uspijevaju iskoristiti. Osim 
potrebe postizanja organizacijskih i drugih promjena, koje bi smanjile gomilanje 
preraspodjele,  razgovarati  treba  i  o  mogućnosti  plaćanja  tih  nagomilanih  sati. 
Uprava Hrvatskih  autocesta  d.o.o.  prihvatila  je  inicijativu,  te  će uskoro krenuti 
analize i iznalaženje rješenja.

Solidarnost na djelu: pomognimo
pogorjelcima  - obitelji Jakše

Noću  01/02.   listopada  2006.  g.  u 
Zagrebu se dogodio požar na obiteljskoj 
kući  obitelji  Jakše.  Pritom  je  gospođa 
Vera  Jakše  teško  povrijeđena  i  još  je 
uvijek u vrlo teškome stanju.
Vera Jakše radi u Sektoru za održavanje, 
a suprug Silvestar u Sektoru za naplatu 
cestarine,  a  već  je  četiri  godine  na 
bolovanju zbog teške bolesti, preko dvije 
godine praktično nepokretan. 
Stanje  kuće  najbolje  se  vidi  na  ovim 
slikama,  a  zima  je  uskoro  pred  nama. 
Najpotrebnija pomoć ovoj obitelji, čija su 
dva  zaposlena  člana  oba  u  ovome 

trenutku zahvaćena teškim stradanjem ili bolešću, bila bi da im se osigura do zime 
povratak u njihovu kuću.
Malim odricanjem svi možemo doprinijeti 
da  se  njihova  situacija  promijeni. 
Odazovimo se akciji prikupljanja novca za 
nužno saniranje kuće.
Ovom prilikom treba pohvaliti  zalaganje 
radnika  oba  sektora  iz  Ivanje  Reke  na 
dosadašnjoj sanaciji i pomoći, te zahvaliti 
Upravi  HAC-a  na  uplaćenih  50.000,00 
kuna.
Nezavisni  cestarski  sindikat  također  će 
izdvojiti sav potrebni novac za materijale 
i majstore, da bi se obitelj Jakše do zime 
mogla vratiti u svoj dom.
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Posljednja  počast  Marijanu  Holecu,  prerano  preminulom  članu  Nezavisnog 
cestarskog sindikata i radniku Tehničke jedinice održavanja Ivanja Reka. Sućut 
njegovoj obitelji.


