Glas Slavonije

Page 1 of 2

Novosti
Naslovna

Novosti

Osijek

Regija

Svijet

Kultura

Sport

Crna kronika

Ekonomija

NOVA GODINA POČELA RESTRIKCIJAMA PRAVA IZ KOLEKTIVNOG UGOVORA ZAPOSLENIH U MUP-U

Policajcima ukinuta naknada za prijevoz
Objavljeno: 3.1.2010
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Protega uhi
ZAGREB - Najave o reviziji odredbi kolektivnih ugovora
kojima se regulira naknada za prijevoz na posao i s posla
Vlada je počela provoditi u djelo i prije nego je to pitanje
uopće postalo predmetom pregovora između sindikata i
poslodavca.
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Čestitku u obliku smanjenja prava iz kolektivnog ugovora,
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namještenika (SDLSN), prvi su primili zapo sleni u policiji
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stanovanja. "Ceh su prvi platili zaposleni u MUP-u i koji
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koriste više vrsta prijevoza kako bi stigli na posao, odnosno

Ukidanje dijela plaćenih troškova

prijevoz u mjestu stanovanja, međumjesni prijevoz i

prijevoza službenicima MUP-a

Žito ne preuzima
pomoć

mjesni prijevoz u mjestu rada, kojima su ovih dana

posljedica je novog tumačenja

uručena rješenja prema kojima od 1. siječnja 2010. godine
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Komisije za tumačenje kolektivnog

više ne ostvaruju naknadu za prijevoz u mjestu

ugovora. Službenički sindikat navodi

U Hrvatskoj oko 40
alimentaciju

stanovanja", navodi službenički sindikat.

da je 7. prosinca 2009., koristeći

U MUP-u radi oko 27 tisuća radnika, a u više je navrata

odlučujući glas predsjednice

bilo govora o tome kako su troškovi prijevoza u policiji

Zajedničke komisije iz redova

značajan izdatak koji bi trebalo revidirati. Međutim,

poslodavca, Vlada nametnula novo

novogodišnja čestitka policajcima i ostalim policijskim

izmijenjeno tumačenje naknade za

službenicima, mogla bi biti samo uvod u šire kresanje

prijevoz prema kojem službenici i

prava ukupno 240 tisuća zaposlenih u državnim i javnim

namještenici koji koriste mjesni

službama. Vlada je odavno najavila kako će u ovoj godini

prijevoz u mjestu stanovanja,

sa sindikatima razgovarati o materijalnim pravima i to

međumjesni prijevoz i mjesni

prije svega troškovima prijevoza, za što se iz proračuna

prijevoz u mjestu rada, više nemaju

godišnje izdvoji oko 1,3 milijarde kuna, ali i regresu i

pravo na naknadu prijevoza u mjestu

božićnici.

stanovanja. "Novo tumačenje

- Ako hoće napraviti reviziju naknada za prijevoz, neka nas

vjerojatno je unaprijed

pozovu na razgovore - poručuje Siniša Kuhar, tajnik

iskoordinirano i dogovoreno,

SDLSN-a dodajući kako svakom radniku pripada pravo na

odnosno naloženo od 'više

naknadu za prijevoz i ne može mu se plaćati samo dio puta.

instance'", navodi sindikat

godine više ne mogu koristiti naknadu za prijevoz u mjestu

Zbog rješenja koje su dobili zaposleni u MUP-u, sindikat će

http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=1&ID_VIJESTI=118701
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Što zaposleni u MUP-u gube, službenički sindikat

podsjećajući da je u studenomu

Rakija optere
u Komori

prikazuje na primjeru službenice koja živi u centru

2008. ta ista komisija donijela

CROMETEO

Zagreba, a radi u Samoboru i kojoj je uručeno rješenje o

tumačenje kojim pravo na prijevoz u

kresanju naknade za prijevoz. "Službenica MUP-a koja živi

mjestu stanovanja, koje je različito

u Draškovićevoj ulici u Zagrebu, a radi u Policijskoj postaji

od mjesta rada, ima službenik ili

Samobor i udaljena je tri tramvajske stanice do

namještenik koji do najbliže stanice

DESET TISU
THE BEAT FLEET

Autobusnog kolodvora (stanice međumjesnog prijevoza),

međumjesnog prijevoza ima više od

Unatoč

prema novom tumačenju Zajedničke komisije više nema

500 metara.

NAKON NOVE GODINE V

pravo na naknadu prijevoza u mjestu stanovanja", navodi

1,3

sindikat. Kako je cijena radničke mjesečne karte za gradski

milijarde kuna izdvoji se godišnje iz

OSIJEK NEKOLIKO TISU
DOČEKALO 2010. U DOB

prijevoz u Zagrebu 290 kuna, što će službenica ubuduće

proračuna za troškove prijevoza

U Novu godinu u

se obratiti predsjednici Vlade Jadranki Kosor.

Kod Makarske pijav
PRITVOR

Raspisana tjeralica

Na skijanje odlazi 1

izdvajati iz svog džepa, proizlazi da će je poslodavac na

ZABILJE

U Zagrebu prva beb

godišnjoj razini oštetiti za gotovo 3,5 tisuća kuna.

SUSRET PREDSJEDNI

Josipovi

Gabrijela GALIĆ

NAJNOVIJA UHI
UPLETENOSTI POLITI

Sanader i Mesi
poduze
ZBRKA OKO
IZBORA

DIP krivi Ministars
birača

Ivo Josipović
Vaš predsjednik za pravednu Hrvatsku!
josipovic.net

HDSSB OPREZAN OKO B

Šišljagi

GLAVNA UREDNICA INFO
OSTALA BEZ DRA

Natječaj Za Prijevoz
Čvrsti nalozi za transport uz pomoć nove platforme
za raspise!

Smijenjen zamjenik

www.TimoCom.com/TCeBid

Obvezno Osiguranje Vozila
Obvezno i kasko osiguranje. Popust na pakete!
www.triglav-osiguranje.hr/auto
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