Sindikati odbili prijedlog Poslodavca za smanjenje
plaća
U posljednjih dvadesetak dana održana su dva sastanka poslodavca i Sindikata koji
djeluju u HAC-u na kojima je poslodavac od Sindikata tražio pristanak na
smanjenje plaća za 10% prema preporuci Vlade. Sindikati su prijedlog o smanjenju
plaća odbili jer smatraju da radnici ničim nisu doprinijeli stanju u kojem se društvo
nalaz da bi im se smanjivala plaća. Početkom rujna održat će se još jedan sastanak
Poslodavca i Sindikata, ali stav sindikata se neće promijeniti, NE PRISTAJEMO NA
SMANJENJE PLAĆA I OSTALIH PRAVA! Ukoliko Poslodavac odluči otkazati
Kolektivni ugovor, organizirat ćemo štrajk i svim zakonitim sredstvima se boriti za
povratak stečenih prava. Štrajk će trajati do ispunjenja radničkih zahtjeva.

Tražili smo od Uprave da radnicima pomogne pri
kupnji školskih knjiga
Zbog nametnutog poreza svim radnicima i ukidanja besplatnih udžbenika koji nam
je dodatno opteretio kućni budžet a nitko to nije planirao, radnici su se našli u
nepovoljnom položaju. Pored uvedenih novih nameta i povećanja troškova života
(kamate na kredite rastu, cijene robe i dobara isto) kupnja knjiga predstavlja
dodatno opterećenje na kućni budžet osobito zato što su roditelji tek krajem
sedmog mjeseca saznali da će ove godine morati plaćati udžbenike.
NCS je na traženje svojih članova sklopio ugovore s knjižarama po cijeloj hrvatskoj
gdje će se knjige moći kupovati do šest rata. Planiramo izdvojiti i sredstva za
pomoć roditeljima s četvoro i više školske djece, ali smo zatražili i od Uprave
Hrvatskih autocesta da pomognu radnicima pri kupnji knjiga. Ukupno je oko 500
djece naših radnika školskog uzrasta pa to za HAC ne bi trebalo predstavljati
problem, osobito zato što ovih dana svjedočimo porastu prometa i povećanoj
zaradi.

Prosvjedi u rujnu
NCS će sudjelovati u prosvjedima koji se pripremaju za mjesec rujan, a na kojima
će pored sindikata sudjelovati i organizacije i inicijative civilnog društva, studenti,
srednjoškolci, seljaci, mali obrtnici i umirovljenici, kao i svi građani koji to žele.
18.08.2009. smo sudjelovali na sastanku tri najveće sindikalne središnjice (NHS,
SSSH, HUS), koordinacije udruga seljaka Slavonije i Baranje, Udruge seljaka
središnje Hrvatske, Mreže mladih, i drugih organizacija i inicijativa civilnog
društva gdje se dogovaralo o zajedničkom prosvjedu 15 rujna na Trgu bana Josipa
Jelačića. Pozivamo sve radnike da se odazovu na prosvjed gdje će se tražiti
ukidanje kriznog poreza “HARAČA“ i vraćanje PDV-a na 22%, odustajanje od
daljnjih pokušaja smanjenja standarda građana RH te bolje i odgovornije vođenje i
upravljanje državom. Zbog nametnutog poreza radnici sve teže žive a osobito jer
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cijene neprimjetno rastu. Ma koliko nas uvjeravali da cijene ne rastu život postaje
daleko skuplji, a ukoliko se nastavi s novim nametima države ( spajanje regresa ,
Božićnica i plaćenog puta do posla u osnovicu plaće) radnici bi gubili veliki dio
svojih primanja tj. dali bi ga državi kroz razne namete a da se pritom nitko ne pita
da li taj radnik može preživjeti, zato su prosvjedi bitni da se pokaže Vladi da smo
mi ljudi koji imamo obitelji a nemamo nikakvu ušteđevinu koju bismo mogli trošiti
u krizi. Ne želimo više ništa davati onima koji su nas svojom rastrošnošću i
neodgovornošću doveli u ovo stanje, da oni mogu i dalje trošiti a da se pritom ne
odriču ničeg.

Udruga branitelja HAC-a u osnivanju
Uskoro će krenuti osnivanje Udruge branitelja HAC-a bez poštovatelja. U
dosadašnjim razgovorima inicijatora osnivanja Udruge zauzet je stav da će članovi
moći biti samo branitelji s braniteljskom iskaznicom, udovice i djeca poginulih
branitelja. Udrugu će voditi radnici potpuno samostalno i bez ikakvog utjecaja
Uprave, direktora i ostalog rukovodećeg kadra. Rukovodioci sa statusom branitelja
moći će biti samo članovi, a nikako obnašati neke funkcije u Udruzi kako bi se
izbjegle manipulacije i pritisci bilo koje vrste. Udruga će izdati svoje priopćenje za
sve branitelje te ih pozvati da im se pridruže.

Sklopljeni novi ugovori
Prateći potrebe svog članstva sklopili smo nekoliko novih ugovora za kupnju roba i
usluga na rate za svoje članove. Imamo sklopljene ugovore s trgovinama Tehnomax
za kupnju tehničke robe na dvanaest rata, Jadranskim osiguranjem za sve vrste
polica od autoodgovornosti , kasko , polica životnog osiguranja, osiguranja imovine
na deset rata, s knjižarama za Varaždin i okolicu-„Stanek“ , za Čakovec –
„Domina“, za Zagrebačku županiju te Slavoniju – Birotehna, dogovaramo i s
Narodnim novinama za ostala područja. Za sve kredite potvrde možete dobiti kod
sindikalnih povjerenika NCS-a, a dodatne informacije kod presjednika Podružnice
HAC Anđelka Kasunića na broj 099/3231 558.

ARZ – sastanak Uprave i Sindikata
Istoga dana, kada je održan sastanak Poslodavca i Sindikata u HAC-u, održan je
takav sastanak i u Autocesti Rijeka – Zagreb d.d. Na sastanku je Poslodavac od
Sindikata tražio pristanak na smanjenje plaća za 10% prema preporuci Vlade.
Sindikat je prijedlog o smanjenju plaća odbio jer smatra da radnici ničim nisu
doprinijeli stanju u kojem se društvo nalazi da bi im se smanjivala plaća. NE
PRISTAJEMO NA SMANJENJE PLAĆA I OSTALIH PRAVA! Ukoliko Poslodavac
odluči otkazati Kolektivni ugovor, organizirat ćemo štrajk i svim zakonitim
sredstvima se boriti za povratak stečenih prava. Štrajk će trajati do ispunjenja
radničkih zahtjeva.
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