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Na osnovu članka 7. Poslovnika o radu Odbora hrvatske brodogradnje Sindikata metalaca HrvatskeIndustrijski sindikat, Odbor Hrvatske Brodogradnje, na svojoj 5. sjednici održanoj 27. siječnja 2012. godine
u Rijeci donio je
Izvještaj o radu OHB-a
za 2011.g (prijedlog)
Odbor Hrvatske Brodogradnje je u 2011. godini održao je tri sjednice (Split 14.01.2011., Rijeka 10.05.2011.,
Split 14.10.2011.). Dominirale su teme o stanju u brodogradilištima, zaposlenost, kretanje broja zaposlenih,
broja članova SMH-IS, visine prosječne plaće, poštivanje obaveza iz KU, ali isto tako i o stanju u
brodogradilištu Nauta Lamjana, privatizaciji velikih brodogradilišta i procjeni Planova restrukturiranja koji
su dobiveni krajem kolovoza zajedno s izvješćima EK i EU, o sastancima s potencijalnim kupcima i
resornim Ministarstvom, inicijativi za održavanjem seminara za povjerenike ZNR za brodogradnju
Održano je pet konferencija za novinare (Split 14.01., Rijeka 10.05., Split 03.08., Split 14.10.) na kojima
smo javnost upoznali s stavovima OHB SMH-IS te najavljivali aktivnosti u cilju očuvanja brodograđevne
djelatnosti.
Održana su i četiri sastanka u Ministarstvu gospodarstva;
• 31. siječnja 2011. g. na kojem smo Ministra upoznali s našim zahtjevima; Skidanje zabrane
ugovaranja te pomoć oko zapošljavanja proizvodnih kapaciteta; -Prelazni period u kojem bi država
provodila restrukturiranje za ona brodogradilišta za koja se ne odaberu investitori u ovom krugu
privatizacije; - Donošenje strategije razvoja brodograđevne industrije, provođenje planova koji za cilj
imaju razvoj i unaprjeđenje djelatnosti brodogradnje, uvođenje novih tehnologija, nove investicije
radi zaštite sadašnjih radnih mjesta; -Zaštitu lokacija na kojima se sada odvija brodograđevna
djelatnost kroz zakonske akte,
• 18. svibnja 2011.g. uz prisustvo Potpredsjednika Vlade i troje Ministara, te dva državna tajnika na
temu i s ciljem rješavanja problema; -u brodogradilištu Nauta Lamjana, račun blokiran, pitanje
koncesije; -za brodogradilište Solin Brodogradnju u Vranjicu, pitanje produžetka koncesije koja
ističe u lipnju; -u Brodosplitu, Brodotrogiru, Kraljevici i 3.MAJ-u, ne zna se ishod procijene planova,
zabrana ugovaranja.
• 06. rujna 2011.g sastanak predstavnika MINGROP i glavnih sindikalni povjerenici iz
brodogradilišta (3.MAJ, Brodotrogir i Brodosplit), na temu dostavljenih dokumenata predstavnicima
SMH-IS- članovima Povjerenstva u procesu privatizacije, a nakon prvog kruga komunikacije s
potencijalnim ponuđačima, kao i postupanja u procesu realizacije prvih mjera u procesu
restrukturiranja.
i posljednji sastanak na zahtjev od 21. prosinca 2011.g.
•

11.01.2012.g. Sastanak u Ministarstvu gospodarstva; Zamjenica ministra gospodarstva Tamara
Obradović Mazal s suradnicima organizirala je na traženje predsjednika SMH-IS Vedrana
Dragičevića sastanak s predstavnicima SMH-IS. Raspravljane su teme koje obuhvaćaju probleme u
brodogradnji, željezari Sisak i Đ.Đ., kao i dobivanu informacija o osiguranju financijskih sredstava
za investicije u Proračunu za 2012. godinu i drugim mjerama gospodarske politike;
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Na polju međunarodne suradnje predstavnici OHB-a su sudjelovati na međunarodnim Konferencijama o
restrukturiranju u sektoru metala.
23. prosinca na sjednici IO EMF-a u Brusellu izvršeno je imenovanje Juraja Šoljića za člana u Odboru
Brodogradnje EMF-a za Kongresni period 2011-2015 godine. SMH-IS u EMF-u iskazao poseban interes za
sve što se odnosi na brodogradnju, a poglavito sad u trenutku tranzicije Hrvatske u EU te stanja pred kojim
se našla Hrv. Brodogradnja, ovim imenovanjem je ukazana velika čast da u jednom takvom Odboru s
sjedištem u Brusellu, koji se bavi problemima u sektoru brodogradnje te pregovara s tijelima EK, ali i
zastupaju i interesi Odbora Hrvatske Brodogradnje SMH-IS.

U Rijeci 27. siječnja 2012. godine

Predsjednik OHB-a
Juraj Šoljić
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