
Poštovane kolegice i kolege, 

 

Završio je još jedan, XVII po redu, kongres HUOM-a kojemu je prisustvovalo više od 800 kolegica i 

kolega. Ozračje je bilo sjajno, neka od izlaganja vrhunska. I umjesto da se o tome razgovara, neki su 

željeli bunu. 

Ne mogu se ne osvrnuti na pismo kolege Šite jer ponovno unosi zabunu među kolege.  

Komentira događaje na kongresu HUOM-a i navodi iznevjerena očekivanja (čija) što se nije 

raspravljalo o problemima kako on smatra da smo trebali!? Kao što smo cijelo vrijeme naglašavali, to 

nije bila ni tema ni svrha kongresa HUOM-a. Mi smo obrazložili strateška promišljanja, viziju HUOM-a. 

Ne želimo opet biti „krivci“ za tuđe neuspjehe. 

Jer VAŽNO JE NAGLASITI kako HUOM nije ni na koji način sudjelovao u pregovorima sa državnim 

institucijama!!! Cijelo vrijeme to rade predstavnici KoHOM-a i to je do sada trebalo biti poznato. Čak 

su uspjeli izboriti poziciju iznad HLK ! (jer su redovito nakon sastanaka HLK oni odlazili na sastanke u 

HZZO i MZSS) 

Neobično je dodi na kongres HUOM-a tjedan dana nakon vlastitog kongresa i Skupštine , koji su se 

dogodili SAMO DAN NAKON povijesne sjednice UV HZZO-a gdje su doneseni oktroirani ugovori  - a da 

se na tom kongresu ništa o tome nije govorilo !!?? Nisu se željeli zamjeriti ?? I onda se čuditi što drugi 

ne žele biti taoci njihovog neuspjeha!! 

Zaista ne razumijem potrebu da na svom kongresu sve odšute, a ponavljam za one koji su zaboravili, 

namjerno je stavljen samo tjedan dana prije HUOM-a i dogodilo se eto i  DAN POSLIJE nevjerojatne 

oktroirane sjednice na kojoj su iz cijele PZZ bili samo predstavnici KoHOM-a. Nakon svih riječi i 

obedanja tijekom godine, zar tamo nije bilo mjesto za progovoriti o svemu ??? 

Što se tiče HUOM-a, kao i uvijek dosljedni smo u svojim stavovima, znat demo ih iznijeti, ali nikada 

nismo imali mod, niti smo si to umišljali, kako možemo prisiliti politiku da nas posluša ni kolege da nas 

slijepo slijede. Svatko ima pravo izabrati svoj put, i to se u HUOM-u zaista poštuje. 

 

Kao predsjednik Povjerenstva za PZZ HLK osobno sam odmah sutradan nakon saznanja što je 

usvojeno, dakle 16.04. upoznao cijeli IO sa značenjem usvojenih dokumenata, izvještaj sa kojega je 

objavljen, kao i prosvjedno pismo upudeno HZZO-u.  

Toliko o našim aktivnostima. Nije lijepo na druge prebacivati svoje neuspjehe, kao što nije ni 

prisvajati tuđe uspjehe. 

Svim kolegama koji su naš kongres učinili tako kvalitetnim, bilo prisustvom, raspravama ili 

izlaganjima, svima koji su svojim radom doprinijeli uspjehu još jednog kongresa veliko hvala i vidimo 

se 05.svibnja 2011. u Osijeku. 

 

Dragomir Petric 


