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58.
S ciljem provođenja postupka restrukturiranja i redovnog poslovanja trgovačkog društva sukladno
Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), Konvenciji broj 87, 98 i 111 MOR-a i Zakonu o
reprezentativnosti udruga poslodavca i sindikata (Narodne novine broj 93/14) reprezentativni sindikat koji
djeluje u HŽ Cargo d.o.o. i koji je potpisnik Kolektivnog ugovora, Sindikat strojovođa Hrvatske (u
daljnjem tekstu: sindikat) i HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: poslodavac) zaključili su dana 1. rujna
2016. godine

VII. ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU
HŽ CARGO d.o.o.
Članak 1.
Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su dana 05. veljače 2014. zaključile Kolektivni ugovor
trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o., dana 07. ožujka 2014. Aneks Kolektivnom ugovoru, dana 26. lipnja
2014. II. Aneks Kolektivnom ugovoru, dana 06. listopada 2014. III. Aneks Kolektivnom ugovoru, dana 26.
ožujka 2015. IV. Aneks Kolektivnom ugovoru, dana 20. studenoga 2015. V. Aneks Kolektivnom ugovoru
te dana 15. travnja 2016.g. VI. Aneks Kolektivnom ugovoru.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju izmjene i dopune Kolektivnog ugovora društva HŽ Cargo d.o.o.
Članak 2.
Članak 246. Kolektivnog ugovora izmijenjen člankom 32. IV. Aneksa KU, mijenja se i glasi:
„Ako se kod Poslodavca provode izbori po organizacijskim jedinicama i formira se Glavno radničko
vijeće, sa članovima Glavnog radničkog vijeća sklopit će se aneks ugovora o radu s pravom na plaću
koeficijenta 1,30 cijene sata rada iz ugovora o radu za ostvarene sate koje obavljaju u radničkom vijeću.
Ako se kod Poslodavca provode izbori na razini Poslodavca, sa članovima radničkog vijeća sklopit će se
aneks ugovora o radu s pravom na plaću koeficijenta 1,30 cijene sata rada iz ugovora o radu za ostvarene
sate koje obavljaju u radničkom vijeću.
Poslodavac će sa Predsjednikom radničkog vijeća na razini poslodavca koji objedinjavanjem sati za rad
u korist radničkog vijeća i svoju funkciju obavlja profesionalno, sklopiti aneks ugovora o radu. Predsjednik
radničkog vijeća ako se odluči za profesionalni rad, ima pravo na plaću s koeficijentom 1,7 cijene sata rada
iz ugovora o radu“.
Članak 3.
Ostale odredbe Kolektivnog ugovora i pripadajućih Aneksa ostaju nepromijenjene.
Ovaj VII. Aneks Kolektivnom ugovoru objavit će se u Službenom vjesniku HŽ Cargo d.o.o., a stupa na
snagu i primjenjuje se od dana potpisivanja.Stranica 271 - Broj 12
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Članak 4.
Ovaj VII. Aneks Kolektivnom ugovoru sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka
strana zadržava po dva (2) primjerka, a dva primjerka se dostavljaju Ministarstvu rada i mirovinskog
sustava.
U Zagrebu, 01. rujna 2016.
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