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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
PROGRAM RADA I DJELOVANJA OHB-a ZA 2012.
Zadaće i ciljevi ovog Programa su podijeljeni u nekoliko osnovnih grupa aktivnosti kojima će ovaj
Odbor usmjeriti djelovanje do kraja 2012. godine. Naime, u 2012. godini se očekuju velike problemi u
brodograđevnoj djelatnosti, pritom misleći na privatizaciju i restrukturiranje, u uvjetima lošeg stanja na
svjetskom tržištu.
I. U djelovanju prema državnim institucijama i na razini lokalne zajednice OHB će;
-

Tražiti donošenje strategije razvoja brodograđevne industrije, provođenje planova koji za cilj imaju
razvoj i unaprjeđenje djelatnosti brodogradnje, uvođenje novih tehnologija, novih investicija u
tehnološke obnove proizvodnje, novo zapošljavanje radnika i zaštitu lokacija na kojima se sada
odvija brodograđevna djelatnost. Posebnu pozornost potrebno je dati i GUP-ovima na lokalnoj
razini kako se njihovim eventualnim izmjenama brodograđevna industrija ne bi zamijenila drugim
djelatnostima.

-

Zahtijevati pomoć sadašnjeg vlasnika za ugovaranje poslova uz definiranje potpora sukladno
propisima RH koje provodi Agencija za tržišno natjecanje, a prema zahtjevima Europske
komisije, a koje su na snazi u Europskoj Uniji, te se primjenjuju u zemljama članicama EU.

-

Zahtijevati od državnih institucija dostavljanje svakog izvješća o provođenju poglavlja 8. Ugovora
u dijelu brodogradnje bez obzira koja institucija to izvješće priprema za Vladu RH – Izvješće EK o
napretku RH u procesu restrukturiranja brodogradilišta.

Aktivno sudjelovati u svim fazama privatizacije brodogradilišta i pregovora s vlasnicima kako bi se
zaštitila brodograđevna djelatnost i radna mjesta, te od države i potencijalnih novih vlasnika tražiti da:
-

organizira proizvodnju koja će osigurati nastavak razvoja brodogradnje, kao i da će ulagati u
njezino povećanje koje će osigurati razvoj i novo zapošljavanje;

-

se zadrže u radnom odnosu radnici na radnim mjestima sukladno procjenama iz Planova
restrukturiranja koji su odobreni od strane EK i AZTN-a;

-

se pri prijenosu svih ugovora o radu na kupca osigura kontinuitet radnog staža za sve preuzete
radnike sukladno procjenama iz Planova restrukturiranja koji su prihvaćeni kako bi mogli ostvariti
prava koje proizlaze iz radnog odnosa;

-

se u slučaju spajanja ili odvajanja dijela Društva, odnosno stvaranja novog Društva osigura
kontinuitet radnog staža i svih prava koje proizlaze iz radnog odnosa i važećeg Kolektivnog
ugovora sukladno procjenama iz Planova restrukturiranja koji su prihvaćeni;

-

se poštuju sva prava radnika koja proizlaze iz postojećeg važećeg KU kao i prava utvrđena
Socijalnim Sporazumom koji se ponudio potencijalnim kupcima, a koji će biti i sklopljeni;
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-

za svaki proces privatizacije, potencijalni kupci moraju dostaviti jamčevinu koja će biti pokrivena
depozitom banke i naplativa na prvi poziv radi osiguranja procesa privatizacije i restrukturiranja;

II. Djelovanjem prema svim poslodavcima-upravama brodogradilišta, ali svatko u svom
brodogradilištu glavni sindikalni povjerenici će temeljem dogovorenih stavova, dokumenata i sl:
-

Inicirati pregovore za obnovu kolektivnih ugovora temeljem dogovorenih polaznih prava
na razini OHB-a;
Inicirati pregovore na nacionalnoj razini za obnovu važećeg Granskog kolektivnog
ugovora;
Nastupiti jedinstveno u pravcu rješavanja pitanja od zajedničkog interesa prema organima
upravljanja i rukovođenja u pojedinim trgovačkim društvima.
Djelovati na poboljšanju uvjeta rada, te ukupne radne, tehnološke i socijalne pozicije
radnika u području brodogradnje. Zahtijevati će od poslodavaca uključivanje i
sudjelovanje u projektima EU za zaštitu okoliša i tzv. ozelenjavanju poslova i procesa
proizvodnji.

U suradnji s stručnim službama SMH-IS, OHB će organizirati stručno-edukativne seminare za članove
sindikata, radničkih vijeća i povjerenika zaštite na radu u brodograđevnoj industriji - u pripremi: za
Povjerenike ZNR u brodogradnji.
Uključiti će se i sudjelovati u projektima EU za zaštitu okoliša koji imaju za cilj imaju razvoj i
unaprjeđenje djelatnosti, uvođenje novih tehnologija, novih investicija, tehnološku obnovu proizvodnje,
novo zapošljavanje radnika, sukladno Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske koji je temeljni akt
iz Zakona o energiji, kojim se dugoročno sagledava potreba i usmjerava način razvitka energetskog sektora,
odnosno kojim se utvrđuje energetska politika i planira energetski razvitak Republike Hrvatske.
Na polju međunarodne suradnje OHB će sudjelovati u svim projektima i aktivnostima koje će EMF i
IMF, odnosno koje će organizirati nove federacije industrijskih radnika u drugom polugodištu ove godine,
poglavito u Odboru brodogradnje i sektorima za brodogradnju.
Od europskih kolega ćemo tražiti posredovanje i pomoć, a vezano uz restrukturiranje i privatizaciju
brodogradilišta i za sustav potpora i subvencija koje se dodjeljuju brodogradnji u zemljama članicama
Europske unije, te se nadamo ukoliko dozvole sredstva da će se u 2012.g organizirati Konferencija o temi:
Kuda ide Europska Brodogradnja - Novi pogledi i mogućnosti.
Podružnice koje su članice Odbora će svojim djelovanjem pridonijeti opstojnosti radnih mjesta u ovom
teškom vremenu u kojem se trenutno nalazi hrvatska brodogradnja.
Sukladno navedenom za rad OHB predviđeni su troškovi održavanja sjednica u visini 25 tisuća kuna –
specifikacija troškova u prilogu je ovog plana i sastavni dio ovog dokumenta: Program rada i djelovanja
OHB-a za 2012.godinu.
U Rijeci 27. siječnja 2012. godine

Predsjednik OHB-a
Juraj Šoljić
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