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NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA                           PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE 
 

    
      

 

“ JADROLINIJA “ - RIJEKA 
PREDSJEDNIK UPRAVE  

( DR. SC. SLAVKO LONČAR )  
 
 

PRIJEDLOG ZA ODRŽAVANJE SASTANKA  

 
                U posljednje vrijeme sve su učestaliji upiti pomoraca i djelatnika sa kopna prema našem 
sindikatu vezano za: 
 

a) Ponovno zapošljavanje pomoraca i djelatnika na kopnu kojima je tijekom posljednjih mjeseci 
istekao ugovor o radu na odreĎeno vrijeme u Društvu “ Jadrolinija “. 

b) Natječaje za zapošljavanje te kriterije po kojima će se vršiti odabir pomoraca i djelatnika na 
kopnu sa kojima će Društvo “ Jadrolinija “ sklopiti Ugovor o radu pred nastupajuću ljetnu 
sezonu. 

c) Mogućnost prevoĎenja odreĎenog broja Ugovora o radu na odreĎeno vrijeme koje je Društvo                      
“ Jadrolinija “ sklopilo sa pomorcima i djelatnicima na kopnu u Ugovore o radu na neodreĎeno 
vrijeme i po kojim bi se to kriterijima vršilo.  

d) Način rješavanja akumuliranih sati preraspodjele kod pomoraca i djelatnika na kopnu. 
e) Neuobičajeno produljeno držanje pojedinih pomoraca kod kuće ( bez ukrcaja na brodu ) a koji 

imaju Ugovor o radu na neodreĎeno vrijeme sa Društvom “ Jadrolinija “ - Rijeka. 
f) Izradu Kolektivnog ugovora za djelatnike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “. 
g) Izmjene i dopune Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim 

brodovima i trajektima. 
h) Postavljanje oglasne ploče za službene obavijesti Društva “ Jadrolinija “ i sindikalno 

oglašavanje u hodniku prostorija tehničke - kadrovske službe Jadrolinije u Splitu.     
 

               U cilju suzbijanja zlonamjernih glasina te u cilju podizanja radnog morala pomoraca i 
djelatnika na kopnu i njihovog pravovremenog upoznavanja sa stvarnom situacijom predlažemo 
održavanje sastanka vodstva NSPPBH sa Vama i članom Uprave Društva “ Jadrolinija “ 
odgovornim za kadrovske poslove na kojem bi se vodio razgovor o slijedećem: 
 

a) PredviĎenom broju pomoraca i djelatnika na kopnu sa kojima Društvo “ Jadrolinija “ planira 
sklopiti Ugovor o radu pred nastupajuću ljetnu sezonu i vremenskom periodu na koji bi se ti 
Ugovori o radu sklopili. 

b) Ponovnom zapošljavanju pomoraca i djelatnika na kopnu kojima je tijekom posljednjih mjeseci 
istekao ugovor o radu na odreĎeno vrijeme u Društvu “ Jadrolinija “. 

c) Kriterijima po kojima bi se vršio odabir prilikom zapošljavanja pomoraca i djelatnika na kopnu 
pred nastupajuću ljetnu sezonu. 

d) PrevoĎenju odreĎenog broja Ugovora o radu na odreĎeno vrijeme koje je Društvo “ Jadrolinija “ 
sklopilo sa pomorcima i djelatnicima na kopnu u Ugovore o radu na neodreĎeno vrijeme. 

e) Pored zakonom propisane obveze objavljivanja natječaja za zapošljavanje na odgovarajućim 
mjestima razmotriti mogućnosti slanja i interne obavijesti na brodove i u agencije u Društvu                    
“ Jadrolinija “ te u sindikate pomoraca o raspisivanju natječaja za zapošljavanje jer smo mi kao 
i mnogi ostali sasvim slučajno i pri kraju roka za podnošenje prijava doznali da je raspisan 
natječaj za zapošljavanje u Društvu “ Jadrolinija “.  

f) Rješavanje akumuliranih sati preraspodjele. 
g) Ukrcaj na brod pomoraca koji se nalaze dulji period kod kuće nego što je to uobičajeno a koji 

imaju Ugovor o radu na neodreĎeno vrijeme sa Društvom “ Jadrolinija “ - Rijeka. 
h) OdreĎivanje datuma početka pregovora za izradu Kolektivnog ugovora za djelatnike na kopnu 

u Društvu “ Jadrolinija “. 
i) Pokretanju postupka pozivanja brodara i sindikata za utvrĎivanje datuma početka pregovora za 

izradu izmjena i dopuna Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim 
brodovima i trajektima.   
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j) Potrebi postavljanja službenih oglasnih ploča u prostorima tehničke ili kadrovske službe u 

Plovnim područjima gdje to do sada nije napravljeno kako bi se i na tim mjestima mogle 
postavljati službene obavijesti Društva “ Jadrolinija “ i sindikata jer su to prostorije na kopnu                
u Društvu “ Jadrolinija “ u koje pomorci najčešće po potrebi dolaze a samim time bi navedene 
obavijesti bile dostupne i djelatnicima tehničke i kadrovske službe. 

 

                Zbog iznimno osjetljive socijalno - ekonomske situacije u kojoj se svi zajedno nalazimo 
očekujemo da se ovaj sastanak održi najkasnije do kraja mjeseca travnja a Vama prepuštamo da 
odredite mjesto i vrijeme održavanja sastanka.  
               Smatramo da bi se održavanjem ovog sastanka i pravovremenim upoznavan jem 
pomoraca i djelatnika na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “ od strane sindikata o dobivenim 
ohrabrujućim informacijama sa navedenog sastanka stvorilo pozitivno ozračje uoči skupova 
zaposlenika Društva “ Jadrolinija “ čije se održavanje po plovnim područjima očekuje tijekom 
mjeseca svibnja.   
               Pozitivno ozračje koje bi proizišlo sa ovog sastanka i sa skupova zaposlenika bilo bi 
osnovni pokretač podizanja radnog morala kod pomoraca i zaposlenika na kopnu u Društvu                        
“ Jadrolinija “ a što bi u konačnici za rezultat imalo još kvalitetnije obavljanje predviĎenih nam 
zadataka u nastupajućoj ljetnoj sezoni. 
               Predlažemo da na navedeni sastanak pozovete i predstavnike Podružnice SPH - 
Jadrolinija te Vas molimo da nas pravovremeno obavijestite o mjestu i vremenu održavanja 
sastanka. 
               Sa poštovanjem. 
 

 

 

 

Predsjednik 
 

____________________ 
( kap. Grgo Dujmović ) 

 
 
 
 
 
 
 
Split, 10.04.2010. 
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