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Europski sindikat industriAll – Sastanak Upravne Grupe Jugo-Istočne EU Regije   

(NACRT ZAKLJUČAKA) 

Bukurešt, 8. Studenog, 2012. godine 

 

Prvi sastanak Upravne Grupe JI EU Regije bio je organiziran od strane sindikata PETROM-ENERGI, koji 

je ujedno bio i domaćin u Bukureštu-Rumunjska, dana 8. Studenog, 2012. godine. Glavna svrha ovog 

prvog sastanka bilo je definirati radnu strukturu upravne grupe, te se dogovoriti o daljnjim 

postupcima i idućim koracima, kako bi se učinkovito radilo unutar regije. 

Na regionalnom sastanku 3 osnivačke federacije Europskog industriAll-a, dana 29. Ožujka 2012. 

godine u Zagrebu, su se već  dogovorile da imenovani članovi upravne grupe moraju preuzeti vodstvo 

za sindikate koji su udruženi u Jugo-Istočnu Regiju europskog industriAll-a. Specifični zadaci će biti 

koordinacija i priprema rada, te konkretno pozicioniranje, tj. točan položaj JI EU Regije u političkim 

tijelima industriAll-a Europe. 

Zaključci 

1. Članovi upravne grupe odredili su obaveze i odgovornosti za nominacijska razdoblja: 

a. 2013. godine � PETROM će biti odgovoran za opću koordinaciju upravne grupe, te će 

biti domaćin godišnjeg regionalnog sastanka, 

b. 2014. godine� Metalicy će biti odgovoran za opću koordinaciju upravne grupe, te će 

biti domaćin godišnjeg regionalnog sastanka, 

c. 2015. godine � SMH-IS će biti odgovoran za opću koordinaciju upravne grupe, te će 

biti domaćin godišnjeg regionalnog sastanka. 

2. Lista kontakata koju je iskoordiniralo tajništvo industriAll-a je nepotpuna, te se treba ponovo 

ažurirati, tj. obnoviti. Bilo je dogovoreno da će PETROM prikupiti ažurirane kontakt podatke 

za Rumunjsku, Metalicy za Bugarsku, a SMH-IS će u suradnji s Sindikatom industrije tekstila, 

kože i obuće iz Makedonije prikupiti ažurirane kontakt podatke za države Ex-Jugoslavije i 

Albanije. Ažurirane liste će prikupljati PETROM do kraja mjeseca Studenog, 2012. te će – 

nakon verifikacije, tj. provjere od strane tajništva industriAll-a Europe – biti distribuirane svim 

članovima Jugo-Istočne EU regije. 

3. Početkom mjeseca Prosinca, 2012. godine, PETROM treba e-mailom poslati pismo 

podružnicama Jugo-Istočne Europe, uključujući zaključke sastanka Upravne Grupe, te uvod u 

daljnje korake regionalnog rada (na Rumunjskom, Engleskom, Bugarskom i Hrvatskom 

jeziku). 



4. Nacrt upitnika, tj. Izvještaja o napretku kojeg je predložio SMH-IS, treba biti ponovo ažuriran, 

i obnovljen. Mole se članovi upravne grupe da pošalju svoje izmjene i dopune Vedranu 

Dragičeviću (SMH-IS) nakon ovog sastanka (u Studenom/početkom mjeseca Prosinca, 2012.) 

SMH-IS će se konzultirati/posavjetovati s ostalim članovima  o prijedlogu nacrta izmjene, a 

konačna verzija će biti spremna za distribuciju početkom mjeseca Siječnja, 2013. godine.  

PETROM (kao koordinator Jugo-Istočne EU Regije u 2013. godini) će početkom mjeseca 

Siječnja, proslijediti upitnik podružnicama Jugo-Istočne EU Regije. Rok za odgovore na Upitnik 

će biti sve do kraja mjeseca Veljače, 2013. godine, a ujedno i za prikupljanje podataka. 

Odgovori na Upitnik će biti proslijeđeni u SMH-IS, koji će pripremiti sažetak, tj. pregled 

rezultata za raspravu na idućem sastanku upravne grupe. 

5. Upravna grupa će se sastajati kvartalno (svaka 4 mjeseca) i sastati će se ponovo krajem 

mjeseca Ožujka, 2013. godine, kako bi se pripremio prvi godišnji sastanak Jugo-Istočne EU 

Regije. Metalicy će biti domaćin sastanka u Sofiji u Ožujku, 2013. godine, te će konzultirati 

ostale članove upravne grupe o točnom/konkretnom datumu. 

6. Prvi Opći/Generalni sastanak Jugo-Istočne EU Regije će se održati u Bukureštu, u mjesecu 

Lipnju, 2013. godine, i biti će organiziran od strane sindikata PETROM, koji će biti ujedno i 

domaćin. Na tom sastanku regije, sindikalni čelnici će okupiti 45 sindikata iz regije (1 

predstavnik po sindikatu) + dodatno predstavnike tajništva industriAll-a Europe = 50-55 

osoba ukupno. Svaki sindikat mora sam snositi svoje putne troškove. Troškovi najma dvorane 

sastanka, prevođenja, tehničke opreme i materijala, te hotelskog smještaja i prehrane, 

trebaju biti pokriveni od strane organizacije-domaćina (mogućnosti financiranja moraju biti 

zasebno/pojedinačno istražene). 

7. PETROM-ENERGI je predložio postavljanje web-stranice za Jugo-Istočnu EU Regiju industriAll-

a Europe, kako bi sve relevantne informacije o aktivnostima i događanjima bile pri ruci, 

idealno bi bilo na svim relevantnim jezicima (Bugarski, Hrvatski, Rumunjski i Engleski). Ta 

web-stranica mogla bi akumulirati/prikupljati informacije za svaku zemlju i sektor, čime bi se 

omogućilo sindikatima Jugo-Istočne EU Regije da budu informirani čitavo vrijeme. PETROM 

će izraditi konkretan prijedlog. 

 

Buduće aktivnosti industriAll-a Europe u JI EU regiji 

industriAll Europe će sufinancirati, organizirati projekt s centrom za osposobljavanje Međunarodne 

organizacije rada, isključivo za sektore industriAll-a. Jedan Seminar za Jugo-Istočnu EU Regiju će biti 

organiziran u Zagrebu krajem mjeseca Svibnja, 2013. godine. Glavna tema će biti Socijalni Dijalog, 

međutim, industriAll određuje ključne probleme za obradu, tj. rješavanje. Upravna Grupa je pozvana 

da izradi konkretne prijedloge tema o kojima će se raspravljati. Jedna tema koja je već najavljena, a 

to je problem aranžmana, tj. rješavanja nesigurnog-prekarnog rada. 

Zaklada Friedrich Ebert je ponudila industriAll-u Europe organizirati konferenciju o industrijskoj 

politici u Jugo-Istočnoj EU REGIJI. Tajništvo će imati interne/unutarnje diskusije o mogućim 

temama/strukturama i ustroju. Više informacija o tome će uslijediti uskoro. 

 


