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U Rijeci; 01. veljače 2010. godine 
 

  Poštovane kolegice i kolege! 
 
         Dana 21. siječnja 2010.godine Povjereništvo SMH se sastalo s v.d. Predsjednika Uprave BI 3.MAJ Edijem 
Kučanom od kojeg su zatraženi odgovori i riješenja koja nas sve zajedno muče. Teme razgovora su bile: plaća za 
siječanj, primopredaja broda 707, 709 nabavka materijala, popunjenost kapaciteta u opremi.  
 

Nakon razgovora ponovljen je zahtjev za osiguranjem financijskih sredstava za isplatu plaća, nabavku materijala i 
opreme ali i za žurno rješavanje primopredaje broda 707. Dotaknuta je i ostavka gosp. Starčevića te je ponovljeno 
da se i dalje čeka izvršavanje nadzora i kontrole od strane Predsjednika NO prema našem zahtjevu a na osnovu 
natpisa u medijima, a o tom izvještaju ćemo vas izvijestiti u narednom ˝METALCU˝. 
 

Također je ponovljeno da se moraju racionalizirati troškovi sukladno stanju u brodogradilištu ali i da se ispita 
proces odabira izvođača radova na gradnjama koje su ugovorene. Nadalje, rečeno je takvi procesi odabiranja moraju 
biti transparentni i u skladu s zakonom o nabavi, ali i u interesu radnika 3.MAJ-a što je v.d. Predsjednik Uprave BI 
3.MAJ i prihvatio, nakon čega je i poništen prvi natječaj odabira izvođača za KZ radove. Međutim takav naš nastup 
kao i naši zahtjevi zasmetali su pojedinim strukturama te nas žele ocrniti, bave se podmetanjima, a vjerovatno im je 
i zasmetalo što nismo dozvolili da se pojedini procesi (Ugostiteljstvo, zaštitari, cinkarna, poslovi hidraulike i ini 
drugi) u brodogradilištu izdvoje i ˝privatiziraju˝ na hrvatski način kako smo imali prilike čitati Novom listu od 
petka. Mi mislimo da se iza toga svega krije interes raznih osoba koji su tu među nama, koji žele sudjelovati u 
predstojećoj privatizaciji te bi i na taj način željeli ući u 3.MAJ ili oslabiti kako Sindikat 3.MAJ-a tako i SMH u 
3.MAJ-u, koji još štite dignitet radnika i brodogradilišta zaboravljajući naš prosvjed na koji je došlo 4000 ljudi te 
preko 24 tisuće potpisa prikupljenih u znak podrške za spas brodogradnje u Rijeci. 
 

Isto tako vas izvještavam ovom prilikom da smo 21. siječnja 2010. godine podnjeli Prijedlog Županijskom 
državnom odvjetništvu za pokretanje istražnih radnji protiv jednog člana bivše Uprave i jedne kooperantske firme.  
 

U međuvrenu Povjereništvo podružnice predložilo je nezavisnom Sindikatu 3.MAJ suradnju i potpisivanje 
sporazuma kojim bi zajednički i dogovorno nastupali prema Poslodavcu u pregovorima i zahtjevima koje bismo 
artikulirali u obrani materijalnih i radnih prava naših članova.  U ovoj 2010. godini nas očekuju usklađivanja 
Kolektivnog ugovora s novim Zakonom o radu.  
 

Čeka nas i privatizacija koja nikako nije smjela početi u ovo najgore vrijeme krize na brodarskom tržištu, ne znaju 
se uvjeti za drugi krug, na sastanku u Ministarstvu gospodarstva se zagovaraju modeli u koje nitko ne vjeruje, te 
nisu ništa bolji od od onih iz prvog kruga.  
 

Tijekom veljače će se održati i izbori u SMH jer je ova 2010 godina je izborna godina. Stoga vas pozivamo na 
izbore koji su odlukom GOS-a raspisani, a odlukom Povjereništva donesen je i raspored održavanja Skupova 
članova po sindikalnim sredimama na kojima se biraju povjerenik skupine i članovi skupštine. Izbori počinju 01. 
veljače u Sindikalnoj skupini Predobrade i obrade, zatim u Stolariji i KZ 02. veljače, te Predmontaži 03. veljače itd. 
dok ne završimo s zadnjom skupinom u STM nakon čega će se održati Izborna skupština na koju će doći izabrani 
vaši delegati kako bi sudjelovali u radu Skupštine podružnice zato potražite sindikalnog povjerenika za svoju 
sredinu te se aktivo uključite u rad Sindikata Metalaca  Hrvatske, a Vi koji to još niste nadam da će te to spoznati te 
se priključiti nama koji smo uvijek tu u obrani radničkih prava i jedinog nam 3.MAJ-a. 

                                                                                                         
                                                                                                 Za Povjereništvo podružnice                                                                                                        
                                                                                                 Glavni sindikalni povjerenik 
                                                                                                              Juraj Šoljić 

                                                                                                    


