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Predmet: Zahtjevi OHB-a 
 
 
 
Poštovana gospođo predsjednice Vlade, 
 
 
Ovim putem se obraćamo Vama kao Predsjednici Vlade R.H. u ime zaposlenih, naših članova, 
obitelji, kooperanata. Gotovo potpuna neizvjesna budućnost zaposlenih u Hrvatskoj brodogradnji 
došla je do najniže razine, tako da putem predstavnika Odbora Hrvatske Brodogradnje Sindikata 
metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat zahtijevaju određene sindikalne aktivnosti kao krajnju 
metodu za traženje rješenja njihovih životnih problema. 
 
Stoga su predstavnici Odbora Hrvatske Brodogradnje SMH-IS na konferenciji za novinare 
održanoj u Splitu 03. kolovoza 2011.g. upoznali javnost s zahtjevima koje vam dostavljamo. 
 
Zahtijevamo: 
 
- Upoznavanje sindikalnih predstavnika- članova Povjerenstva s konačnim verzijama Planova 

restrukturiranja što ih je EK odobrila; 
- Hitno sazivanje sjednica Povjerenstava za praćenje procesa privatizacije, kako bi sindikalni 

predstavnici kao članovi povjerenstava uz Agenciju za upravljanje državnom imovinom mogli 
dati svoje sugestije na nacrt kupoprodajnog ugovora za prijenos dionica;  

- Donošenje odluke na Vladi RH o nastavku rada Povjerenstva na ocjeni procesa 
restrukturiranja i sastavljanju mišljenja u ime Vlade koje će biti podloga za izradu izvještaja 
Europskoj Komisiji, a temeljem zahtjeva Socijalnih partnera i obaveza koje RH ima prema EK; 

- Hitno provođenje restrukturiranja kako bi se mogli ugovarati novi poslovi; 
- Davanje poslova gradnje brodova za potrebe obalne straže kroz natječaj koji će biti nadasve 

transparentan i na osnovama tržišnog natjecanja uz sudjelovanje sindikalnih predstavnika u 
radu povjerenstva koje će sačinjavati i vrednovati kriterije, ali i participirati pri odabiru samih 
izvođača u hrvatskim brodogradilištima.  
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Shodno tome tražimo da u što kraćem roku, organizirate zajednički sastanak predstavnika Vlade, 
resornih ministarstva i Sindikata kako bismo našli rješenja za spomenute probleme te se nadamo 
da je to interes i Vaše Vlade da socijalni partneri kroz Povjerenstva imaju uvid u cjelokupni proces 
privatizacije, restrukturiranja ali i odabira novih poslova za naša brodogradilišta. 
  
 
  
S poštovanjem, 
 

                                                                                                             Predsjednik OHB-a 
                                                                                                             Juraj Šoljić                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
Na znanje: 
 

- Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 
      n/r Ministru 

            gosp. Đuro Popijač 
- Predsjedniku Povjerenstava za praćenje procesa privatizacije  
      Državnom tajniku  u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva 
      n/r gosp. Ruđer Friganović 
- SMH-IS 

n/r  Predsjednik Vedran Dragičević 
- Ured SSSH 
      Članu Upravnog vijeća Agencije za upravljanje državnom imovinom 
      n/r  Predsjednik SSSH Mladen Novosel 

 
 
 

 
 
 


