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ODRŽANI SKUPOVI RADNIKA U BRODOGRADILIŠTU 
 

Pet velikih skupova održano je prošlog tjedna u 
Brodogradilištu. Izvještaj o radu Radničkog vijeća podnio je Damir 
Koroman predsjednik RV. O poslovanju, planovima, teškoćama, 
likvidnosti i drugim poslovnim temama govorio je sam direktor 
Silvan Kranjc. Ovog puta sindikati se nisu previše uključivali s 
pitanjima obzirom da smo svi na istom zadatku ispunjenja planova 
kako ne bi zapali u teškoće ukoliko se ne realiziraju. To naravno ne 
znači da na sastancima sindikata s direktorom i prvom linijom 
rukovodstva ne otvaramo sve teme bitne za položaj radnika. 
Očekujemo da se skupovi održe u najskorije vrijeme i u ostalim 
društvima, tako je skup za Strojogradnju primjerice najavljen za 7. 
listopada. 
 

ODRŽANO REGIONALNO POVJERENIŠTVO SMH-IS 
 

U Puli je 4. rujna 2014. godine održana sjednica Regionalnog 
povjereništva Istarske regije SMH-IS. Sjednicom je predsjedavao 
regionalni povjerenik Đino Šverko. Regionalno povjereništvo 
usvojilo je Poslovnik o radu tog Regionalnog povjereništva za 
mandatno razdoblje 2014.-2018. godine, Teme o kojima se 
raspravljalo bile su: Posljedice i primjena novog Zakona o radu na 
prava radnika; Primjena odredbi Zakona o zaštiti na radu s posebnim 
naglaskom na ponavljanje izbora za sindikalne povjerenike zaštite na 
radu; Primjena Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta. 
Osim navedenih tema usvojen je izvještaj o radu za šestomjesečno 
razdoblje tog Regionalnog povjereništva. Regionalno povjereništvo 



je izabralo još po dva predstavnika za Skupštinu Sekcije mladih i 
dvije predstavnice za Skupštinu sekcije žena sve u SMH-IS. 

Regionalno povjereništvo je informirano i o sastanku (11. 
rujan 2014.) godine koji će se održati u Hrvatskoj udruzi 
poslodavaca, a koji će imati za cilj pobliže prezentirati poslodavcima 
i glavnim sindikalnim povjerenicima potrebu cjeloživotnog učenja u 
okviru aktivnosti koje će provoditi CEMEKO-CEntar MEtalskih 
KOmpetencija. Sjednici Regionalnog povjereništva bili su prisutni 
Vedran Dragičević, predsjednik SMH-IS s pomoćnicima Davorom 
Šmuljićem i Vesnom Mlinarić, te teritorijalni povjerenik SSSH 
Slobodan Kapor. 

 
SASTANAK ULJANIKOVIH SINDIKATA 

 
U utorak, 9. rujna u Rijeci, u 3.MAJ-u, sastali su se 

Uljanikovi sindikati. Teme sastanka bile su Kolektivni ugovor na 
razini ULJANIK Grupe kao i izbor povjerenika radnika za zaštitu na 
radu. Ispred SMH-IS predložili smo kolegama da Upravi ponudimo 
potpisivanje Sporazuma o visini otpremnina i za 2015. godinu s 
obzirom da potpisane vrijede do kraja ove 2014. godine. Dogovorena 
je potreba za novim sastankom koji će se održati u srijedu 17. rujna 
2014. u Puli. 

 
IZBORI POVJERENIKA ZA ZNR- JAVITE SE 

 
Do sada su zakonski povjerenici bili birani kao i Radnička 

vijeća ili su mogli biti imenovani od strane sindikata. Najnovijim 
izmjenama zakona povjerenici se moraju birati. Ovim putem ispred 
Sindikata metalaca tražimo da nam se jave zainteresirani članovi koji 
žele na listu SMH-IS tako da, budu li izabrani, postanu povjerenici 
radnika za zaštitu na radu. Odgovorna je to i časna dužnost. 
Sigurnost na radu važan je segment u radnom okruženju pogotovo u 
djelatnosti brodogradnje. Dakle, ispred SMH-IS nudimo maksimalnu 
demokratičnost, neka sami članovi sindikata metalaca kreiraju svoje 
liste sa zamjenama, onda se očekuje i da glasuju sami za sebe i eto 



pobjedničke liste. Broj povjerenika ZNR isti je broju članova RV, 
procedura izbora je ista, propisalo ju je samo ministarstvo, 
poslodavac podupire izbore, primjerice samo za Brodogradilište 
potrebno je 11 kandidata i isto toliko njihovih zamjenika-javite se... 
 

BENIFICIRANI STAŽ 
 

Dana 18. kolovoza 2014. godine od strane Ministarstva 
gospodarstva RH obaviješteni smo da je u tijeku izrada nacrta 
prijedloga Zakona o kategorizaciji štetnosti utjecaja poslova na 
zdravlje radnika (sadašnji Zakon o stažu osiguranja s povećanim 
trajanjem.) 

Najkasnije do 21. kolovoza. 2014.g. trebali smo predložiti ili 
brisanje pojedinih pobrojanih radnih mjesta iz grupe s beneficiranim 
radnim stažem odnosno predložiti uvrštenje novih radnih mjesta na 
popis s beneficiranim radnim stažem i dostavit opis tih radnih mjesta 
u ured SMH-IS kako bi navedene prijedloge mogli proslijediti 
Ministarstvu rada i poduzetništva u zadanom roku. Predložili smo 
uvrštenje sljedećih zanimanja: 
 
1.Brodski elektroinstalateri 
2.Brodostolari 
3.Poslovi na ručnom i STROJNOM plinskom rezanju i ravnanju 
brodskih elemenata... 
4.Brodocjevari u radioni. 
 

Obrazloženje: Pod r.br. 1 i 2 radnici rade u istim prostorima u 
brodu s onima koji imaju beneficirani staž, a oni nemaju, rade puno 
radno vrijeme često i ispod mjesta rada onih s beneficiranim pa im 
oni režu ili zavaruju iznad glave. Pod 3. rezači na stroju (plazma), 
udišu plinove pri rezanju, ali i dodatno ručno obrezuju limove kao 
sastavni dio posla... Pod r.br. 4. brodocjevari u pripremanju cijevi 
bruse, vare, čak i argonom i CO2. 

Komentar: Čudno je da Ministarstvo daje tako kratak rok za 
očitovanje i to u doba godišnjih odmora, znamo da su za za 



strojomonteri su bili problematični za povratak staža s uvećanim 
trajanjem pa smo skeptični kako će završiti ovi naši prijedlozi, ali 
ako se od više regija dobije takav zahtjev znači da je to to jer upravo 
nabrojena zanimanja nam se najčešće javljaju sa zahtjevom za 
benificirani staž. 
 

CJELOŽIVOTNO UČENJE I SINDIKAT METALACA 
 
U Zagrebu je 11. rujna 2014. godine u Hrvatskoj udruzi 

poslodavca  je predstavljena namjera osnivanja Centra metalskih 
kompetencija (CEMEKO) koji će omogućiti radnicima metalskog 
sektora priznanje prethodno stečenog znanja radnika, kao i razvoj 
edukativnih programa usklađenih sa zahtjevima primarno metalske a 
po tom i industrije u cjelini i tržišta. 

U sklopu tripartitne suradnje na projektu cjeloživotnog učenja 
u metalskom sektoru između Sindikata metalaca Hrvatske-
Industrijski sindikat, Hrvatske udruge poslodavca, Ministarstva rada 
i mirovinskog sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
pokrenut će se Centar metalskih kompetencija koji bi trebao osnažiti 
konkurentnost sektora poticanjem i priznavanjem znanja radnika. 

Centar metalskih kompetencija povezivat će metalski sektor i 
obrazovne institucije kako bi se dosad stečena specifična znanja 
radnika na radnom mjestu verificirala i kako bi se potaknuo razvoj 
edukativnih programa prema rastućim potrebama metalske 
industrije. Naime, dinamična promjena tehnologija konstantno traži 
nova znanja i vještine, a obrazovni sustav u Hrvatskoj trebao bi 
školovati učenike odgovarajući na takve zahtjeve industrija, no 
standardi i programi u tom segmentu ne postoje. Stoga će CEMEKO 
zastupati poslodavce i članove SMH-IS koji se učlane u Centar te će 
surađivati s institucijama nadležnim za obrazovanje, zapošljavanje i 
gospodarski razvoj u Republici Hrvatskoj poput: Ministarstva rada i 
mirovinskog sustava, Ministarstva odgoja, obrazovanja i sporta, 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugim relevantnim 
institucijama. 


