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Predmet: Zahtjev za sastanak 
 
 
Poštovani gospodine Ministre, 
 
Ovim putem se obraćamo Vama u ime naših članova i radnika zaposlenih u brodogradilištima i oko njih, u 
ime naših obitelji, kooperanata i dobavljača. 
 
Vjerujem da ste upoznati o poteškoćama koja nas je zadesila, a koje smo iznijeli u više navrata kroz 
medije, mislimo da i Vaši suradnici u Vladi, poglavito Potpredsjednik Vlade i Ministar Poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvitka Petar Čobanković, Ministar mora, prometa i infrastrukture su vrlo dobro 
upoznati s našim životnim problemima. 
 
Da se podsjetimo, upozoravali smo na probleme: 
-u brodogradilištu Nauta Lamjana, gdje je račun bio blokiran a radnicima nakon štrajka isplaćena plaća tek  
za veljaču 
-za brodogradilište Solin Brodogradnju u Vranjicu i pitanje produžetka koncesije koja ističe u lipnju. 
A nadasve probleme oko ugovaranja novih poslova i skidanja zabrane:  
-u Brodosplitu gdje još uvijek nije ugovoren niti jedan brod a zabrana je skinuta 25. veljače, 
-za Brodotrogir, Kraljevicu i 3.MAJ ne zna se ishod procijene planova koji život znači svima nama koji 
smo svoju egzistenciju i naših obitelji vezali uz naša radna mjesta u brodogradilištima. 
  
Shodno tome tražimo da najkasnije osam dana, organizirate zajednički sastanak predstavnika Vlade, 
resornih ministarstava i Sindikata kako bismo našli rješenja za spomenute probleme. 
 
Uz srdačne pozdrave, 
 

                                                                                                             Predsjednik OHB-a 
                                                                                                             Juraj Šoljić  

                         

 
 

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 

n/r  Ministru 

gos. Đuro Popijač 
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Na znanje: 
 

-    Vlada RH 
      n/r Predsjednica Vlade RH gđa. Jadranka Kosor 
- n/r Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, ribarstva 

i ruralnog razvitka gosp. Petar Čobanković 
- n/r Ministru mora, prometa i infrastrukture 
      gosp. Božidar Kalmeta 
- SMH-IS 

n/r   Predsjednik Vedran Dragičević 
 


