CRTICE SA SKUPOVA RADNIKA U JADROLINIJI, ODRŽANIH 27., 28. i 29. STUDENOGA
2018.
Planirani skup radnika u Zadru trebao se održati 27. 11. 2018. godine s početkom u
13:00 sati na mt „Vladimir Nazor“, l. gaženica.
Na žalost do održavanja skupa radnika nije došlo iz razloga zabrane dolaska na brod
dvoje zaštitara, koji su trebali osiguravati red tijekom skupa, u salonu broda.
Zapovjednik broda je smatrao da bi se s tim narušio njegov integritet i ugled kao
zapovjednika, dozvoljavajući održavanje skupa, bez zaštitara. Nismo mogli zaključiti tko
je pozvao zaštitare, Predstavnik radnika u NO Jadrolinija ili Uprava, mada se može
pretpostaviti kako ne održavanje skupa je ujedno i izbjegavanja suočavanja s mogućim
kritikama od strane dijela radnika koji ne podržavaju Radničko vijeće i predstavnika
radnika u NO. Ispred broda „V. Nazor“ okupilo se više od dvadesetak pomoraca i
radnika Jadrolinije.
Da li i kada će biti organiziran drugi skup, ne znamo. Inače smatramo da je sami
vremenski termin (13:00 sati) zakazivanja skupa bio ne primjeren.
Na skupu radnika Društva Jadrolinija održanog 28. studenog 2018. godine na trajektu
Lastovo, predstavnici Sindikata pomoraca Hrvatske, kapetan Dragomir Mucić,
predstavnik SPH za odnose s Jadrolinijom i Vana Bosto, voditeljica SPH Ureda Split,
verbalno su napadnuti od strane Nediljka Bulića, predstavnika radnika u Nadzornom
odboru Društva Jadrolinija, koji je vodio radnički skup umjesto predsjednice Radničkog
vijeća Milkice Ilijašić, usprkos činjenici što je ista službeno došla u Split radi održavanja
skupa, a na istom se nije pojavila.
Razlog napada je vođenje zabilješki sa skupa od strane predstavnika Sindikata
pomoraca Hrvatske, vođenih u cilju obavještavanja članova SPH koji nisu bili u
mogućnosti nazočiti navedenom skupu o iznesenom stanju poslovanja Jadrolinije.
Predstavnik radnika u N.O. Nediljko Bulić, prozvao je predstavnike SPH navodeći kako
je zabranjeno voditi zabilješke sa skupa, pritom naglasivši da predstavnici SPH nisu
ovlašteni biti na skupovima radnika, budući da sami nisu zaposlenici Jadrolinije, te kako
je njihovo prisustvo zabranjeno zakonom.
Podsjećamo kako je sukladno Zakonu o radu, Radničko vijeće dužno dva puta godišnje
sazvati Skup radnika radi sveobuhvatnog obavješćivanja i rasprave o stanju i razvoju
poslodavca te o radu radničkog vijeća.
Nadalje, sukladno stavku 3, čl. 154. Zakona o radu koji regulira Rad radničkog vijeća,
na sjednicama radničkog vijeća mogu biti nazočni predstavnici sindikata koji imaju
članove zaposlene kod poslodavca.
Analogno navedenom članku, a budući da Sindikat pomoraca Hrvatske zastupa prava i
interese svojih članova zaposlenih u Jadroliniji, nesporno je da su predstavnici SPH kao
zastupnici svojih članova ovlašteni sudjelovati na skupovima radnika te o istima
izvještavati svoje članove.
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Također, sukladno čl.153. Zakona o radu, radničko vijeće, u svrhu zaštite i promicanja
prava i interesa radnika, u punom povjerenju surađuje sa svim sindikatima koji imaju
svoje članove zaposlene kod poslodavca.
Stoga osuđujemo neprijateljski i agresivni verbalni napad Nediljka Bulića, predstavnika
radnika u NO, koji je ispred Radničkog vijeća i vodio navedeni skup radnika, te koji je
izjavom kako predstavnici SPH nisu dobrodošli i nemaju pravnog osnova nazočiti skupu
radnika, izrazio stav kako Radničko vijeće očigledno zastupa interese samo jedne grupe
zaposlenika u Jadroliniji, okupljenih u NSPPBH.
Smisao rada Radničkog vijeća je zastupanje interesa svih radnika zaposlenih kod
Poslodavca.
Ovakvim ponašanjem predstavnika radnika u NO, te izostankom reakcije Predsjednika
Uprave i ostalih prisutnih predstavnika Poslodavca na skupu radniku, izravno je
uskraćeno pravo na djelovanje Sindikata pomoraca Hrvatske, a time i prava naših
članova zaposlenih u Jadroliniji. Tijek samog skupa u Splitu, osim početnog monologa
samohvale i pohvala rada Uprave, nismo mogli pratiti, jer zbog nemogućnosti praćenja
i vođenja zabilješki smo morali napustiti skup. Prema našoj gruboj procjeni na skupu je
bilo prisutno između 30 i 40 radnika Jadrolinije.
Skup u Rijeci je održan kako je najavljeno, ali s promjenom mjesta održavanja, koja je
kasno obznanjena, te je bilo malo kašnjenja.
Zanimljivo je da je skup počeo Bulićevim komentiranjem teksta koji je objavljen na
stranicama SPH o skupu u Splitu gdje piše da su predstavnici SPH protjerani sa skupa,
što Bulić demantira. No, kako nazvati kad vam voditelj skupa, pozivajući se na svoju
Zakon o radu kaže da vam tu nije mjesto.
Nakon početnog pokušaja tjeranja predstavnice SPH s ovog skupa, riječima da je to
skup radnika, a ne sindikata, da se ne smije fotografirati skup, niti uzimati bilješke, skup
radnika je ipak održan u nazočnosti predstavnika SPH.
Na pitanje zaposlenice Jadrolinije ako je zakonom i koji to zakon zabranjuje prisutnost
predstavnika sindikata na skupu radnika i gdje piše da predstavnici sindikata ne smiju
nazočiti skupu, voditelj skupa, Nediljko Bulić odgovara „Zašto me sad to pitate. Zar me
nemate što pametnije za pitati“, dok predsjednica Radničkog vijeća odgovara da
predstavnici sindikata smiju nazočiti skupu.
Iako je to bio skup radnika, na jučerašnjem skupu najmanje se moglo čuti radnike. Bio
je to skup Bulića koji je svojim monologom i upadanjem u riječ ometao gotovo svako
postavljeno pitanje. Valjda u nadi da će zaposlenici odustati od pitanja. Pompozan
govor i mahanje Zakonom o radu kao da je Biblija, suvišno je komentirati osim da je
upitno razumije li jedno i drugo. Čini se da su skupovi radnika u Jadroliniji mjesto za
hvalospjeve Uprave i njihovih postignuća.
Glas radnika bio je tih, ali se ipak čuo. „Kako će Uprava čiji su članovi posvađani
upravljati nama? Zaposlenici se nemaju kome obratiti sa svojim problemima. Zašto
smo ovdje i tako samo oni govore….“.
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Predstavnici SPH inzistirali su na očitovanju Uprave o konkretnim pitanjima:
Nacionalnom kolektivnom ugovoru, probnom izračunu plaća, mobingu i diskriminacija
starijih kolegica u sistematizaciji te nefunkcioniranje i svađama između članova uprave.
Uprava je istaknula da je potrebno čim prije sklopiti novi NKU i da su podbacili u tom
dijelu. Za probleme mobinga i sistematizacije radnih mjesta komentirali su da prvi put
čuju za taj problem (iako su zaposlenice i pisanim putem zatražile zaštitu). Član Uprave
Govorčin je rekao da je upoznat s problemom, ali ga neće komentirati iz objektivnih
razloga. Ipak, kadrovski direktor Dalibor Čandrlić, je naglasio da će ispitati problem i
učiniti što je moguće kako se takve stvari ne bi ponavljale. Napominjemo kako su sve
pisane primjedbe predane članu Uprave, od strane Dragomira Mucić, u nazočnosti
gosp. Dalibora Čandrlić još u siječnju 2018. godine, nakon zajedničkog sastanka, u holu
4-og kata.
Na skupu je bio i zapovjednik broda „V. Nazor“ iz Zadra, koji nije dopustio da zaštitari
dođu na brod te se skup radnika u Zadru nije održao, a koji je zbog svog čina
izvanredno iskrcan s broda. Pitao je za svoju sudbinu, odnosno kad će dobiti odgovor
na mail koji je uputio nadležnima, a odgovor nadređenih je glasio da će dobiti odgovor.
Taj opus je završio sarkasticnim uručivanjem poklona predsjednici Radničkog vijeća M.
Ilijašić od strane Srzentića ( kubanska cigara).
Nakon ne održavanja skupa u Zadru i održanog skupa u Splitu na kojem nisu bili
dobrodošli predstavnici Sindikat pomoraca Hrvatske, skupa u Rijeci, možemo zaključiti
da Skupovi radnika Jadrolinije podsjećaju na citat iz poznate knjige Georgea Orwella:
„Svi su jednaki, ali neki su jednakiji od drugih“
Pozdravljamo sa sloganom „Ploviti se mora…“

ZA KRAJ BI JOŠ SAMO NAGLASILI KAKO U ZOR-u NIGDJE NE PIŠE DA JE ZABRANJENO
VODITI ZAPISNIKE, DA NIGDJE NE PIŠE DA JE ZABRANJENO VODITI BILJEŠKE I DA
NIGDJE NE PIŠE DA JE ZABRANJENO INFORMIRATI OSTALE RADNIKE O
DOGAĐANJIMA NA SKUPOVIMA, POSEBNO AKO SE UZME U OBZIR USTROJ I
DISLOCIRANOST RADNIKA I POMORACA JADROLINIJE OD LUKA PREDVIĐENIH ZA
ODRŽAVANJE SKUPOVA.
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