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Sa 42. sjednice Izvršnog odbora Podružnice Hrvatske autoceste 
Sjednica je održana u utorak 8. travnja 2008. godine. 
Kao što je bila ustaljena praksa i do sada – Izvršni odbor prvo je razmotrio kompletno financijsko izvješće 
za prethodni mjesec, te ga usvojio nakon rasprave. Svim članovima Izvršnog odbora i sindikalnim 
povjerenicima, koji su bili prisutni na sjednici, podijeljena su pisana financijska izvješća. 
Dodjela solidarnih pomoći u travnju 2008.g. 
Na sjednicu je pristiglo šest molbi za dodjelu solidarnih pomoći članovima sindikata koji su se našli u 
nezavidnom položaju, uglavnom zbog bolesti i skupoga liječenja. Sve su molbe usvojene i dodijelilo se 
šest solidarnih pomoći temeljem odluka Izvršnog odbora (TJO Maslenica, TJO Brinje, TJNC Ivanja Reka 
– Okučani, TJNC Okučani – Slavonski Brod, dvojica umirovljenih članova – zbog teških bolesti i skupoga 
liječenja). Može se napomenuti da dosad nije bilo neopravdanih molbi i da su sve molbe pozitivno riješene. 
Pregled dodjele solidarnih pomoći u prva tri mjeseca 2008. godine  

1. Solidarnih pomoći temeljem zaprimljenih molbi, odlukama Izvršnoga odbora dodijeljeno je u 
prvom tromjesečju ukupno 12 u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna. 

2. Solidarnih pomoći temeljem Pravilnika (bolovanja duža od tri mjeseca, rođenje djeteta, smrt člana 
obitelji) dodijeljeno je ukupno 63 u ukupnom iznosu od 33.000,00 kuna. 

Pregled korištenja pozajmica u prva tri mjeseca 2008. godine  
U ovom su periodu zatražene i odobrene ukupno 164 pozajmice u ukupnom iznosu od 793.500,00 kuna. 
Izbori za Radničko vijeće i pritisci na Sindikat 
Predsjednik Podružnice i Nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić podnio je iscrpno i obuhvatno 
izvješće o tijeku i svim zbivanjimau u svezi izbora za Radničko vijeće, pojavi sinhroniziranih napada na 
naš sindikat, pokušajima blaćenja sindikata i sličnim pojavama. Izvršni je odbor pažljivo razmatrao sve 
izneseno te donio niz odluka o pojačavanju sindikalnoga rada i  novim metodama djelovanja. 
Na prijedlog Josipa Mostovca iz Sindikata radnika Hrvatskih cesta postignut je sporazum o suradnji sa tim 
sindikatom. Na prvoj (konstituirajućoj) sjednici Radničkog vijeća, zbog pritisaka prijavom o povredi 
dostojanstva – a s druge strane ponudom boljeg radnog mjesta ili članstva u Nadzornom odboru HAC-a, 
Josip Mostovac je izigrao sporazum i priklonio se listi Skupine radnika, koju je podržala Udruga branitelja 
i poštovatelja Domovinskog rata Hrvatskih autocesta.  
Izvršni odbor je također izviješćen o prijavi nepravilnosti u izbornom postupku Županijskom sudu u 
Zagrebu (prvo ročište održano je 10. travnja, a drugo je zakazano za 15. travnja 2008.g.). 
Izvršni odbor upoznat je i s pritiscima pojedinih rukovodilaca na članove našeg Sindikata da prijeđu u 
Mostovčev Sindikat radnika Hrvatskih cesta. 
Najava  
U predstojećem periodu od nekoliko tjedana predsjednik Podružnice i nekoliko članova izvršnog odbora, 
nakon ishođenja odobrenja od strane Uprave HAC-a, obići će sve tehničke jedinice održavanja i sve 
naplatne postaje na cijelom području djelovanja Hrvatskih autocesta i održati sastanke sa članstvom.  
Pripreme za ovogodišnje cestarske susrete  
Organizacijski odbor 29. cestarskih susreta već je duže vrijeme vrlo aktivan, kao i naš predstavnik Ivica 
Valerijev, čiji rad treba javno pohvaliti. Ovogodišnji cestarski susreti održat će se od 22-25. svibnja, opet u 
Umagu.  
Naš organizacijski odbor traži od Uprave HAC-a da se odobri sudjelovanje većega broja radnika na 
ovogodišnjim susretima, nego što je to bilo lani, zbog povećanog interesa. Posve je nelogično da našu 
tvrtku od preko 2600 zaposlenih na susretima predstavlja isti broj sudionika kao i cestarske tvrtke sa 500 ili 
600 zaposlenih. 
Sve obavijesti vezane za cestarske susrete Ivica Valerijev uredno će objavljivati na oglasnim pločama. 


