ZAPISNIK
Sa sastanka predstavnika Radničkog vijeća i Uprave Društva Jadrolinija

Sastanak je održan 24.07.2020. godine u Rijeci, na zahtjev Radničkog vijeća. Na
sastanku su sudjelovali predsjednica Radničkog vijeća Milkica Ilijašić, zamjenik
predsjednice Nediljko Bulić, predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta, zamjenik
predsjednika Vjekoslav Dorić i člana u Goran Frković.
Tema sastanka je bila očekivani razvoj poslovnih aktivnosti i njihov utjecaj na
gospodarski i socijalni položaj radnika Jadrolinije.
Predsjednica Radničkog vijeća Milkica Ilijašić je navela kako je razlog za ovakav
sastanak proizlazi iz obaveze poslodavaca o obavješćivanju Radničkog vijeća
sukladno članku 149, ali i zbog situacije s korona virusom i nadolazećom recesijom
koje mogu imati negativan utjecaj na prava radnika i njihova primanja.
Zamjenik predsjednice Radničkog vijeća Nediljko Bulić navodi kako on kao
predstavnik radnika u Nadzornom odboru ima obavezu obavještavanja Radničkog
vijeća o pitanjima koja su važna za primanja i položaj radnika te je u skladu sa tom
obavezom upoznao Radničko vijeće sa zaključkom sa sjednice Nadzornog odbora
održane 14, travnja 2020., po kojem se nalaže Upravi društva da u roku od 30 dana
izradi i dostavi preliminarni plan o smanjenju troškova rada.
Gospodin Sopta je naveo kako Uprava na sjednicama Nadzornog odbora sudjeluje
na poziv kao gost te da trenutno Uprava Jadrolinije ne razmišlja o smanjenju
broja radnika kao ni smanjenju plaća. Također je napomenuo kako se Društvo
nalazi u jako osjetljivom razdoblju krize izazvane korona virusom koje utječe na
poslovanje Društva te kako će se stvarno stanje sa prihodima moći vidjeti tijekom
mjeseca rujna. Napominje kako će se u skladu s tim rezultatima razmišljati i o
budućem planu poslovanja i eventualnim mjerama koje će se poduzeti te kako će se
o pitanjima vezana za pravo i položaj radnika postupati sukladno obavezama
poslodavca koje proizlaze iz Zakona o radu.
U nastavku sastanka se konstruktivno vodio razgovor i o ostalim pitanjima vezanim
za prava i položaj radnika kao i o mjerama koje se poduzimaju u svezi očuvanja
likvidnosti Društva te je dogovoreno kako se ovakvi sastanci nastave održavat
jednom mjesečno u dobrom duhu i suradnji na dobrobit radnika i društva u cijelini.

Zaključak : Uprava u ovom trenutku ne razmišlja o otpuštanju radnika i
smanjenju plaća te kako intenzivno poduzima sve mjere štednje kako bi se
očuvala radna mjesta i primanja zaposlenika.
Stav Uprave Društva je kako je zadnja mjera u slučaju nepovoljnih rezultata
snižavanje primanja i otpuštanje radnika, za koju se nadaju kako neće biti potrebe.

Rijeka, 27.07.2020. godine
Milkica Ilijašić, predsjednica RV

