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Izvještaj o radu Podružnice SPH u Društvu Jadrolinija za period siječanj – svibanj 
2013. godine 
 
 
Prvi kvartal 2013. godine je za podružnicu SPH u Jadroliniji donio niz novosti. 
Koncem veljače je donesena dugo očekivana odluka o primanju 113 pomoraca u 
stalni radni odnos. Naime, bivši predsjednik Uprave Jadrolinije Slavko Lončar 
25.veljače 2013. potpisao je ugovor o primanju 113 pomoraca Jadrolinije u stalni 
radni odnos. Nakon odgode promjene ugovora o radu zaposlenika Jadrolinije s 
određenog na neodređeno radno vrijeme zbog iščekivanja promjene Uprave 
Jadrolinije, koja se uzgred dogodila nije, pravda je ipak izvršena za stotinjak 
pomoraca. Krajem prošle godine, na zajedničkom sastanku između sindikata i 
Uprave Društva Jadrolinija, uz obećanje za izmjene UOR s određenog na 
neodređeno vrijeme za pomorce, dosadašnji predsjednik Uprave je obećao da će se 
u stalni radni odnos, prije početka turističke sezone 2013. godine, primiti i određeni 
broj radnika na kopnu (oko dvadesetak). 14. ožujka je poslan i dopis gosp. S. Lončar 
u kojemu u ime Sindikata pomoraca Hrvatske koordinator podružnice SPH kap. 
Mucić traži konačnu promjenu ugovora na određeno vrijeme:  s određenog na 
neodređeno vrijeme za radnike na kopnu. 
Postigli smo da se napokon izbace trošarine iz cijene dizelskog goriva, koje 
Jadrolinija koristi, kao i nastavak održavanja uzduž obalne linije Rijeka – Dubrovnik 
tijekom sezone. Ostaje nam zadaća da pokušamo što više produžiti vremensko 
trajanje te linije, kao i linija između hrvatskih i talijanskih luka.  
Kroz ovaj period donesene su izmjene Pomorskog zakonika i Zakona o linijskom i 
povremenom linijskom pomorskom prometu, bez suradnje sa  SPH i drugim 
sindikatima. Dostavljeni prijedlozi, napravljeni s ciljem poboljšanja statusa pomoraca 
u društvu, nisu, ne samo prihvaćeni, već ni razmatrani. To smatramo sramotnim.   
Potpisan ugovor za četiri trajekta. 04. ožujka su u Rijeci predstavnici brodogradilišta 
Uljanik d.d. iz Pule i Jadrolinije potpisali ugovor o gradnji četiri nova trajekta. Trajekti 
su namijenjeni održavanju lokalnih linija, a završetak gradnje najavljen je za početak 
slijedeće turističke sezone. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 32 milijuna eura, a radi 
se o trajektima kapaciteta 616 putnika i 145 osobnih vozila. Trajekti će biti dugi 99,80 
i široki 17,50 metara. Istaknuto je da će se sva četiri trajekta graditi istovremeno čime 
se nastavlja suradnja Uljanika i Jadrolinije u gradnji putničkih brodova. 
Za Jadroliniju je najznačajni događaj je bio izbor nove uprave, što je napravljeno 29. 
travnja 2013 godine je na sjednici Nadzornog odbora Jadrolinije izabran novi 
predsjednik Uprave Alan Klanac, član Uprave za tehničke i operativne poslove 
Miljenko Antić i član Uprave za  komercijalne, financijske i pravne poslove Marko 
Čičin Šajn. Na natječaj se prijavilo ukupno 20 kandidata od kojih je šest ispunilo 
uvjete za kandidaturu za predsjednika Uprave, četiri za kandidaturu za člana Uprave 
za tehničke i operativne poslove i tri za člana Uprave Jadrolinije za komercijalne, 
financijske i pravne poslove. 
Novi predsjednik Uprave našeg najvećeg nacionalnog brodara i naslijedit će Slavka 
Lončara koji je na navedenoj funkciji od prosinca 1999. godine. 
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Dolaskom nove Uprave stari problemi se ne mijenjaju. SPH očekuje da takva 
promjena neće utjecati na nastavak rada naše podružnice, pogotovo u procesu 
kolektivnog pregovaranja za Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce 
na putničkim brodovima, trajektima i brzim brodovima. 09. svibnja je održan 
sastanak pregovaračkog odbora sindikata i brodara, na kojemu je postignut 
konsenzus za 37 članaka kolektivnog ugovora, a sljedeći sastanak će se održati u 
roku od narednih mjesec dana. Naime, promjenom Uprave u Društvu Jadrolinija, 
dosada obavljeni "posao" kolektivnog pregovaranja mora biti potvrđen kroz novu 
upravu , kao i dogovor za daljnji rad sa sindikatima, što trenutno usporava 
pregovaranje.  
Ujedno se nadamo da će novo izabrana uprava Jadrolinije imati više sluha od 
dosadašnje i što se tiče pregovaranja o izradi Kolektivnog ugovora za radnike na 
kopnu, te da će se paralelno s pregovaranjem za izmjene i dopune NKUHP, pristupit 
izradi i KU za kopno. 
Jedna od novosti je i zapošljavanje 142 pomorca za predstojeću sezonu, s obzirom 
da Jadrolinija ima manjak pomoraca, ali i radnika na kopnu. Kadrovi koji su zaposleni 
kreću se od časnika plovidbene straže preko vježbenika do mladića kuhinje. 
U ožujku je održana i peta po redu sjednica Povjereništva SPH u Jadroliniji u Zadru, 
na kojoj je između ostalog zaključeno da je potrebno održati skupove po plovnim 
područjima, ne samo zbog informiranja članstva, već i zbog prikupljanja tzv. "žive 
riječi" s terena. Zapisnik sa sjednice Povjereništva možete naći na www.sph.hr.  
Skupovi su planirani za kraj svibnja, premda postoji mogućnost da se prolongiraju za 
rujan zbog dosta obveza koje se nalaze ispred svih nas u Jadroliniji. 
 

 
M/T „Zadar“ u l. Gruž    M/T „Marko Polo“ u l. Ancona 
 
 
 
 
Srdačni pozdrav sa sloganom! 

 
              "ZAJEDNO SMO JAČI"   

 
Koordinator Povjereništva SPH 
podružnice - Jadrolinija   
 
Dragomir Mucić, vr.    
 
 
Posjetite www.sph.hr 


