PROSVJED PRVOG SVIBNJA
Nezavisni cestarski sindikat organizira odlazak na prosvjed 1. svibnja u Zagreb.
Prosvjed se organizira pod nazivom "Mijenjajte smjer", cilj je poručiti vladi i
vlastima da promjene smjer u socijalnoj i gospodarskoj politici koju provode.
Veliki broj radnika iz svih javnih društava je najavio svoj dolazak, zbog najave
otpuštanja velikog broja zaposlenih. Mi smo program restruktuiranja dovršili, ali
imamo najavu monetizacije i bilo bi dobro da sudjelujemo u što većem broju,
kako bi - kad nama bude trebala pomoć - mogli to tražiti i od ostalih kolega
radnika iz drugih tvrtki i ustanova.
Pozivamo sve radnike da 1. svibnja dođu u Zagreb na prosvjed, prijevoz će
biti organiziran iz Splita i iz Slavonskog Broda. Javite se povjerenicima
Nezavisnog cestarskog sindikata najkasnije do nedjelje 28. travnja 2013. , i
prijavite da želite sudjelovati kako bismo organizirali prijevoz.

PRAVILNIK O RADU
Uskoro će na oglasnim pločama biti objavljen Pravilnik o radu usklađen s
Kolektivnim ugovorom. Objava Pravilnika o radu od prije par mjeseci izazvala
je dosta nerazumijevanja kod radnika i nezadovoljstva zbog bitno različitih prava
u Pravilniku o radu i Kolektivnog ugovora. Izradom ovog novog Pravilnika o
radu Nezavisni cestarski sindikat je pregovarao i dogovarao s upravom te smo
uspjeli izjednačiti prava u Pravilniku o radu s pravima iz Kolektivnog ugovora u
skoro svim stavkama. Dogovorili smo i izmjenu Pravilnika o plaćama pa će
kooefcijenti radnih mjesta biti isti kao i u Kolektivnom ugovoru.
Ali i dalje je za stabilnost matrijalnih prava najvažniji Kolektivni ugovor, čija se
prava primjenjuju do 15 travnja 2014. i do tada moramo ispregovarati novi
Kolektivni ugovor.
U roku od mjesec dana moramo izmijeniti i opise poslova u Pravilniku o
unutarnjem ustrojstvu. Tamo gdje opisi nisu u redu - krenuli smo i s
organiziranjem većih sastanaka radnika koji rade na istim radnim mjestima kako
bismo opise poslova napravili što bolje i kvalitetnije.

POVJERENICI ZAŠTITE NA RADU
U ožujku ove godine istekao je mandat povjerenicima Zaštite na radu. U ove
četiri godine njihovog mandata bilo je puno promjena što se tiče zaštite na radu, i
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to na bolje: nove uniforme, novi izgled radnika itd. Pokazalo se da prvi puta u
povijesti HAC-a da povjerenici mogu nešto promijeniti i ukazati na stvarne
probleme radnika kako bi se oni mogli riješiti. Međutim ostalo je još dosta
problema koje treba riješiti, a i novina koje treba uvesti.
U svibnju ili početkom lipnja ćemo zajedno s kolegama iz SRHCA-a
organizirati izbor novih povjerenika zaštite na radu ili potvrđivanje starih.
Zahvaljujemo se svim Povjerenicima koji su nesebično i hrabro odrađivali svoj
posao na dobrobit svih radnika, te žrtvovali puno svog slobodnog vremena kako
bi odradili što kvalitetnije obveze povjerenika zaštite na radu. Radnike pozivamo
da se već sad dogovore između sebe tko će ih najbolje predstavljati, a o datumu i
terminu izbora bit ćete obaviješteni putem oglasnih ploča.

CESTARSKI SUSRETI
I ove godine se organiziraju cestarski susreti u razdoblju od 29. svibnja do 2.
lipnja. Biti će skromnije nego prijašnjih godina zbog sveopćeg stanja i manjka
novca. Hrvatske autoceste ove godine daju samo 50% iznosa od prijašnjih
godina (150.000,00 kuna) pa će i organizacija biti drukčija. Sam smještaj košta
900,00 kuna po osobi, od toga će 300,00 kuna snositi sami sudionici, ako su
članovi NCS-a moći će to platiti u tri mjesečna obroka. Razliku troška za
prijevoz, kotizaciju, opremu itd će snositi sindikati. O svemu ćete biti
obaviješteni putem oglasnih ploča.
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