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6. 3. 2012.g.   

 

Z a p i s n i k 
 

sa 4(četvrte) sjednice Odbora za zaštitu na radu SMH-IS održane dne 06.03.2012.g. u 
Zagrebu, Trg. kralja Petra Krešimira IV. b.r 2. sa početkom u 10,30 – sati.  
 
Nazočni:  

- Članovi odbora: 1) Marko Pandža – Regija Zagrebačka;  2) Ivica Tkalčec – Regija 
Sjeverno –Zapadna Hrvatska; 3) Leonid Čiumbur – Regija Sisačko Karlovačka; 4) 
Boris Vuković /zamjena za S. Murat/ - Regija Slavonsko-Baranjska  5) Joško 
Franić – Regija Dalmatinska; 6)Boris Bučanaca – Regija Primorsko Goranska; 7) 
Regija Istarska – Vojo Udoviči:    
       

- Drugi nazočni:  Davor Šmuljić – Tajnik Odbora  
 
Sjednicom predsjedava  -  L. Čimbur.    
Zapisničar: D. Šmuljić 
   

Za sjednicu je u pozivu predložen,  na sjednici nadopunjen tako da je javnim 
glasovanjem jednoglasno  usvojen, slijedeći  
 
DNEVNI RED:  
 0. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice; 
 1. Donošenje Programa rada za 2012.godinu;   
 2. Donošenje Financijskog plana rada odbora ZNR za 2012.g;           
 3. Raznoliko. 
  
 

………………………………. 
 

Ad -0) Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice; 
Predsjedavajući je konstatirao da je skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Odbora sačinjen i 

dostavljen članovima odbora, regionalnim povjerenicima Regija SMH-IS, te članovima 
Izvršnog odbora GOS-a i članovima GOS-a.  

Na skraćeni zapisnik članovi Odbora nemaju primjedbi.  
 
Na osnovu naprijed rečenoga, javnim glasovanjem jednoglasno, donesena je slijedeća 

 

O d l u k a 

Usvaja se skraćeni zapisnik sa 3(treće) sjednice Odbora ZNR SMH-IS sa izvještajem 

o održanim zajedničkim  seminarima za  Regije „Sjeverno-zapadna Hrvatska“ i 

„Slavonsko- Baranjska“ u  Varaždinskim Toplicama (dne 9 i 10. veljače. 2012.g.)  i za 

Regije „Zagrebačka“  i „Sisačko-Karlovačka“ u Termama Topusko (dne 1. i 2. ožujka. 

2012.g.)     

  



 2

 

 

Ad -1) Donošenje Programa rada za 2012.godinu;   

 
Predsjedavajući je prezentirao Program rada za 2012.g.   
O prijedlogu Programa  rada vođena je šira diskusija.  

 
 Na osnovu naprijed rečenoga, javnim glasovanjem jednoglasno, donesena je 

slijedeća  

O d l u k a  

1. Uvodni seminar za povjerenike (koordinatore) radnika za zaštitu na radu za 

Regije „Primorsko-Goransku“ i „Istarsku“  održati će se u Istarskim Toplicama 

dne 19-20 (travnja) 2012.g.  

2. Poseban seminar za povjerenike (koordinatore) radnika za zaštitu na radu iz 

Brodogradnje održati će se dne 03. svibnja. 2012.g. i 07. lipnja. 2012.g.  

Mjesto održavanja seminar dogovoriti  će se naknadno.  

U organiziranje seminara potrebno je uključiti i kolege B. Bučanac i V. 

Udovičić.   

 3.  Planira se održati 4(četiri) sjednice Odbora ZNR tijekom 2012.g. 

 4. Na nivou Regionalnih povjereništava tijekom 2012.g. organizirati će se 2(dvije) 

sjednice Regionalnih pododbora ZNR.        

 

 Ad -2) Donošenje Financijskog plana rada odbora ZNR za 2012.g. 
 
 O prijedlogu Financijskog plana rada Odbora ZNR za 2012.g. vođena je šira diskusija.   
  

Na osnovu naprijed rečenoga, javnim glasovanjem jednoglasno, donesena je slijedeća  
 

O d l u k a 

Od strane Sindikata metalca Hrvatske –IS Za potrebe rada Odbora ZNR u 2012.g. 

osigurati će se slijedeća financijska sredstva:   

 1. Financiranje redovitih troškova sudjelovanja na seminaru za predavače, 

moderatore i stručnu osobu (6-osoba); 

 2. Redoviti troškovi (dnevnice, troškovi puta) sudjelovanja članova Odbora  na 

sjednicama Odbora kao za druge organe SMH-IS.  
  
 Ad -3) Raznoliko. 
  Nije bilo diskusije.  
 
 
Sjednica je završila sa radom u 13,30- sati. 
 
Zapisnik sačinio       Predsjednik Odbora  
 
Davor Šmuljić        v.r. Leonid Čimbur 
     
 
 


