
 

PRIOPĆENJE 

Jučer , 8. rujna održana je 3. sjednica Povjerenstva koje je imenovano od strane Grada  

Vrbovca i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske radi provedbe obveza iz potpisanog 

Sporazuma o aktivnostima na provedbi projekta „Vrbovec – grad bez rada na crno“. 

Na sjednici je kao gost bio prisutan gradonačelnik gospodin Vladimir Bregović. 

Raspravljalo se o: 

1.  - Dvije prijave rada na crno, te će Povjerenstvo zatražiti hitan nadzor inspektora rada. 

- Kako rad na crno nije samo neprijavljeni rad, već i neisplata plaća, neplaćanje 

poreza, prireza  i doprinosa iz plaća, neplaćanje prekovremenog rada, na sjednici 

se raspravljalo o dva slučaja neredovitih isplata plaća na području Grada Vrbovca i 

to u Gradip-u Vrbovec i Radio Vrbovcu.  

Povjerenstvo je informirano o poduzimanju određenih radnji od strane Sindikata u 

vezi Gradip-a gdje radnici čekaju isplatu plaće za lipanj ove godine.     

Kada je riječ o Radio Vrbovcu gdje su radnici primili zadnjih pola plaće za lipanj ove 

godine, Povjerenstvo je donijelo zaključak da se pismeno obratimo Skupštini Društva, 

te da se zatraži od strane Vlasnika Radija hitno rješavanje navedenog problema.   

2.  – Rad na crno jedan je od gorućih problema našeg Društva, jedan je od najvećih 

kočnica razvoja hrvatskog gospodarstva ali i prepreka na dostojanstven život brojnih 

radnika i njihovih obitelji, stoga ćemo pozvati i naše Općine da pristupe potpisivanju 

Sporazuma. Tako potpisanim Sporazumom i njihovi predstavnici sudjelovali bi u radu 

Povjerenstva.  

3. - Raspravljalo se i o načinu kako bismo bili prepoznati među građanima našega Grada,  

te kako bi građani stekli povjerenje u naš rad. Osim što su na zgradi Grada i FINE 

postavljeni sandučići gdje svaki građanin može prijaviti rad na crno, dogovoreno je da 

će se na web stranici Grada objaviti Program rada, Poslovnik o radu, popis članova 

Povjerenstva kao i sve vijesti koje su važne građanima.  

Također je zaključeno kako je važna suradnja sa Radio Vrbovcem kao i Vrbovečkim 

novinama. 
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