
                                                                ZA DLAKU!!! 

 

Članovima sindikata, i svim onima, koji su nam dali glas na izborima za Radničko vijede; 

 

Poštovani, 

Danas je najpoznatije pravosuđe po logici i pravičnosti u Europi, donijelo presudu koju možete pročitati odmah 

ispod ovog teksta. Istu smo objavili odmah po presudi, na našim službenim stranicama. Na istim tim našim 

službenim stranicama, imate dopis iz 10.05.2021., a naziva „POKAZAT ĆE SE ŠTO JE TOČNO“, a kojeg sam 

osobno potpisao. U istom smo jasno naveli, da bez obzira na sve nepravilnosti, za koje i dalje smatramo da su 

nepravilnosti, prilikom izbora za Radničko vijede(uložit demo žalbu na presudu), nastavljamo biti dio istog tog 

Radničkog vijeda. Točno tako piše. U slučaju da nam žalba prođe za par mjeseci, mi demo opet modi redi da smo 

u pravu. Kako god okreneš mi smo tu i moš ga jebati. 

Poštovani pomorci, članovi sindikata i svi oni koji ste glasali za nas, to bi bilo to. Kroz sljededih par dana pisat du 

o posljednjoj održanoj sjednici RV, na kojoj sam kroz svojih šest minuta izlaganja na samoj sjednici, spasio 

Ugostiteljstvo na nekoliko naših brodova, od vanjskog i unutarnjeg neprijatelja. Bit de zanimljivo. 

PS. ako nekom nešto „triba“ dovudi ili dovesti iz Rijeke, neka javi. 

Do tad; 

NAKNADA ZA RAD U RV- UREDNO ISPLAĆENA! 

SLUŽBENI AUTOMOBIL-REDOVITO SE KORISTI! 

SLUŽBENI PUT-e ovo po svemu sudedi kaska negdje, ovo mi se čini da se ne vodi uredno, ali sam uvjeren da de 

mjerodavni pročitati ovaj dopis još sutra, pronjuškati i zaključit da su negdje kiksali!!!! 

ŽIVILI MI!!! 

Predsjednik Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije! 

Predsjednik „najmlađeg“ sindikata u Jadroliniji! 

Predsjednik jedinog sindikata koji ima naziv Jadrolinija u sindikatu! 

Član Radničkog vijeća! 

Za dlaku, predsjednik Radničkog vijeća! 

Za dlaku, 1.zamjenik predsjednika Radničkog vijeća! 

Za dlaku, 2.zamjenik predsjednika Radničkog vijeća! 

Za dlaku, sam sebi zamjenik kao predsjednik Radničkog vijeća! 

Za dlaku, predstavnik radnika u NO!  

Za dlaku 97-e, u Hajduka! 

 

Ivan Srzentić 

Vinjerac, 25.01.2022. 


