
Glavni odbor Sindikata graditeljstva Hrvatske na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2008. godine donio je 
sukladno članku 49. Statuta ovaj 
 
 
 

PRAVILNIK 
O 

DODJELI PRIZNANJA 
SINDIKATA GRADITELJSTVA HRVATSKE 

 
 
 
 

Članak 1. 
 

 Povodom Dana hrvatskog graditelja – 26. rujna – utemeljuju se priznanja Sindikata graditeljstva 
Hrvatske. 
 Priznanja Sindikata graditeljstva Hrvatske dodjeljuju se za naročite zasluge u sindikalnom radu 
na ostvarivanju i zaštiti prava radnika; ureñivanju uvjeta rada kolektivnim pregovaranjem i sklapanjem 
kolektivnih ugovora; organiziranje i učestvovanje u industrijskim akcijama organiziranim sukladno 
zakonu i pravilima Sindikata; za ostvarene uspjehe u provoñenju kontrole da se od strane poslodavaca 
poštivaju kolektivni ugovor, pravilnik o radu i drugi propisi doneseni u korist radnika; za poticanje 
utemeljenja i izbor radničkog vijeća; sudjelovanje u njihovom radu i organiziranje obavještavanja radnika 
o radu sindikata i radničkih vijeća, te uspješno djelovanje radničkog vijeća i sindikata u zaštiti i 
promicanju interesa radnika, izboru i organiziranju rada sindikalnih povjerenika za zaštitu na radu, za 
suradnju sindikalne podružnice sa sindikatom i organizacijskim dijelovima SSSH i sl. 
 
 

Članak 2. 
 

 Priznanja Sindikata graditeljstva Hrvatske su: 
- zlatna plaketa Sindikata graditeljstva Hrvatske, 
- srebrna plaketa Sindikata graditeljstva Hrvatske, 
- brončana plaketa Sindikata graditeljstva Hrvatske. 
Plaketa ima izgled i opis u kojemu u naslovu stoji naziv Sindikata graditeljstva Hrvatske, 

naznaku povoda za dodjelu plakete, a u nastavku teksta je naznaka naziva plakete (zlatna, srebrna ili 
brončana), te ime i prezime osobe kojoj se plaketa dodjeljuje i potpis predsjednika Sindikata, te datum. 

U gornjem desnom uglu plakete utisnut je znak Sindikata graditeljstva Hrvatske. 
 
 

Članak 3. 
 

 Glavni odbor imenuje Odbor za dodjelu priznanja na vrijeme trajanja svog mandata. 
 Na prijedlog Odbora za dodjelu priznanja, odluke o priznanjima donosi Glavni odbor. 
 Odbor za dodjelu priznanja predlaže Glavnom odboru i koji će poklon od upotrebne vrijednosti 
biti dodijeljen nosiocima priznanja. 
 
 
 
 



Članak 4. 
 

 Prijedlog za dodjelu priznanja daju sindikalne podružnice, Izvršni odbor, Glavni odbor, 
predsjednik Sindikata, županijski povjerenici SSSH, regionalni povjerenici Sindikata graditeljstva 
Hrvatske, a mogu ih dati i pojedini organi i tijela SSSH. 
 Prijedlog mora sadržavati obrazloženje i naznaku vrste priznanja koja se predlažu. 
 Svi prijedlozi za dodjelu priznanja u tekućoj godini moraju biti dostavljeni do 15. kolovoza godine 
u kojoj se priznanja dodjeljuju. 
 Odbor za dodjelu priznanja mora svoj prijedlog za dodjelu priznanja utvrditi do 15. rujna godine 
u kojoj se priznanja dodjeljuju, a Glavni odbor odlučiti o priznanjima u primjerenom vremenu kako bi se 
priznanja mogla uručiti povodom Dana hrvatskog graditelja – 26. rujna svake godine. 
 
 

Članak 5. 
 

 Priznanja Sindikata graditeljstva Hrvatske uručuje njihovim dobitnicima predsjednik Sindikata 
osobno ili putem svog opunomoćenika svake godine uoči ili na sam Dan hrvatskog graditelja. 
 
 

Članak 6. 
 

 Prva priznanja primjenom ovog Pravilnika biti će dodijeljena prigodom proslave Dana hrvatskog 
graditelja dana 26. rujna 2008. godine. 
 
 

Članak 7. 
 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli priznanja Sindikata 
graditeljstva Hrvatske od 09. ožujka 2000. godine. 
 
 
U Zagrebu, 11. lipnja 2008. godine. 
 
 
 
         PREDSJEDNIK 
       SINDIKATA GRADITELJSTVA HRVATSKE: 
 
 
         Mirko ŠTORGA 

 
 


