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05. lipnja 2002. godine
SINDIKALNA REGIJA II IVANIĆ GRAD
UKUPNI POBJEDNIK SPORTSKIH SUSRETA SINGa
U Zatonu, od 23. do 26. lipnja održani su Sportski susreti SINGa 2002. godine, koji su okupili preko dvije stotine
sudionika. Uz sportska natjecanja, održana je i sjednica Glavnog povjereništva SINGa, a članovi sindikata, koji
su sudjelovali u obrazovnom programu SINGa u 2001. godini nagrađeni su priznanjima. U uzbudljivoj
nogometnoj utakmici između Sindikalnih regija II i III odlučivalo se o ukupnom pobjedniku sportskih susreta. Bolji
su bili nogometaši SR II i pobjedom osigurali svojoj Sindikalnoj regiji pobjedu i prijelazni pehar. Čestitamo
ukupnom pobjedniku, svim pobjednicama po disciplinama te zahvaljujemo gostima na posjeti i sudionicama na
odazivu. Reportažu sa sportskih susreta moći ćete pročitati u našem glasilu.

GLAVNO POVJERENIŠTVO SINGa
Glavno povjereništvo SINGa, je 24. svibnja
u Zatonu, održalo svoju 3. sjednicu prije ljetne
stanke. Uz uobičajene točke dnevnog reda (izvještaj
o radu SINGa i financijski izvještaj) raspravljalo se
o predstavnicima radnika u Nadzorne odbore
poduzeća u kojima djeluje SINGa, Pravilnicima
KUPa SINGa i Humanitarnog fonda. Usvojen je i
novi Pravilnik o radu vijeća Humanitarnog fonda B.
Oreč koji nije pretrpio neke velike izmjene. Jedna od
izmjena je više tehničke naravi, kojom je regulirano
da članovi Vijeća, koje imenuje Glavno
povjereništvo, imaju i zamjenike, kako ne bi bilo
problema s kvorumom. Sukladno odredbama

Pravilnika, Vijeće Humanitarnog fonda, u pravilu,
neće razmatrati zahtjeve za troškove liječenja čiji
iznos je manji od 2.000,00 kuna. Sve informacije o
Humanitarnom
fondu
možete
dobiti
kod
Predsjednika Vijeća Ž. Jantoša, Tajnice Fonda Ane
Urbanek i svojih sindikalnih povjerenika.
Još jednom pozivamo sve članove SING
a, koji to još nisu učinili, da se učlane u
Humanitarni fond B. Oreč, jer uplatom
simbolične mjesečne članarine iskazujemo
solidarnost i pomažemo onima kojima je ta
pomoć nužna, a nadamo se da takva pomoć
nama nikada neće trebati.

UČLANITE SE U UDRUGU DIONIČARA
INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Dana 14. svibnja je registrirana udruga dioničara INA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Gajeva 46. Nakon donošenja
Zakona o privatizaciji INA d.d. stekli su se uvjeti za osnivanje udruge koja će štiti i promicati interese budućih dioničara 
radnika INE i poduzeća u vlasništvu INE. Jedan od prvih zadataka Udruge je prikupiti što veći broj članova. Nakon toga
predstavnici Udruge će pristupiti razgovorima s Vladom RH, koja je sukladno odredbama Zakona o privatizaciji INE dužna
donijeti Odluku o uvjetima i načinu prodaje 7% dionica radnicima INE i poduzeća u vlasništvu INE.
Utemeljiteljska skupština je održana 28. ožujka 2002. godine na kojoj je usvojen Statut te izabrani Predsjednik Udruge i
Upravni odbor koji će djelovati do održavanja naredne izborne skupštine Udruge za dvije godine.
Predsjednik Udruge je Dubravko Šurina, a članovi Upravnog odbora su J. Pipunić i I. Kovačević.
Sukladno odredbama Statuta Udruge, njeni osnovni ciljevi su:
Ø ostvarivanje prava članova na kupnju dionica pod što je moguće povoljnijim uvjetima
Ø zaštita pojedinačnih i skupnih interesa dioničara koji su stekli dionice
Ø obavještavanje članova Udruge (dioničara) o svim zbivanjima i događanjima koja su ili bi mogla biti od važnosti za
promicanje njihovih prava i interesa kao ulagača
Ø izobrazba, stručno savjetovanje, te pravna i sva druga potpora članovima u ostvarivanju i vršenju njihovih prava po
osnovi dionica koje su stekli.
Glavno povjereništvo SINGa odobrilo je iznos od 10.000,00 kuna kao pomoć za funkcioniranje udruge, dok se ista ne bude
mogla sama financirati. Upravni odbor će, sukladno čl. 9. st. 4. utvrditi visinu pristupnine i godišnje članarine, sukladno
potrebama Udruge, i naravno financijskim mogućnostima članova.
Pozivamo sve radnike kako INE tako i poduzeća u vlasništvu INE, kojima je Zakonom priznato pravo na
kupnju dionica INE, da se učlane u udrugu. Nakon otvaranja žiro računa udruge, pristupnice ćete dobiti kod
sindikalnih povjerenika. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu SINGa u Zagrebu i u sjedištu svojih
sindikalnih regija.

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Dopunsko zdravstveno osiguranje u praksi se počelo
primjenjivati 1. lipnja 2002. godine, iako su propisi stupili
na snagu 1. svibnja 2002. g. Važno je napomenuti
osnovnu namjeru takove vrste osiguranja a to je da su
korisnici zdravstvene zaštite dužni dodatno sudjelovati u
troškovima svoje zdravstvene zaštite. Takvim načinom
osiguranja korisnici zdravstvene zaštite se osiguravaju za
slučaj rizika plaćanja naknade troškova zdravstvene
zaštite do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz
osnovnog zdravstvenog osiguranja. Pojednostavljeno
rečeno – dopunsko zdravstveno osiguranje ne znači
oslobađanje od svih troškova zdravstvene zaštite nego
samo do propisanih normativa. Ukoliko se odlučite na
dopunsko zdravstveno osiguranje biti ćete u istom
položaju kao i prije 1. svibnja 2002. godine. Nećete
plaćati participaciju na usluge do visine propisanog
normativa, ali i nadalje postoji obveza plaćanja
participacije za dodatne usluge. Dopunsko zdravstveno
osiguranje nije potrebno osobama koje su i do sada bile
oslobođene troškova participacije a to su:
Ø osobe do 18 godina starosti (đaci, učenici, studenti
na
redovitom
školovanju,
sukladno
potvrdi
odgovarajućih škola ili institucija

Ø

osobe s invaliditetom i druge osobe kojima se
priznaje pravo na pomoć druge osobe u obavljanju
svih ili većine životnih funkcija
Ø osobe koje imaju najmanje 80% tjelesnog oštećenja,
a prema kriterijima utvrđenim Zakonom o
mirovinskom osiguranju odnosno Zakonom o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Ø tjelesno hendikepirane osobe
Ø hrvatski ratni vojni invalidi
Ø osobe koje su pravo na zdravstveno osiguranje
ostvarile prijavom Hrvatskom zavodu za zdravstveno
osiguranje u zakonskim rokovima, po prestanku
radnog odnosa, po prestanku školovanja, po
prestanku obavljanja samostalne djelatnosti
Ø osobe čiji ukupni prihod ne prelazi u prethodnoj
kalendarskoj godini (iskazan po članu obitelji) iznos
od 1.330,40 kn odnosno 1.729,52 kn za umirovljenika
samca.
Kako zapravo doći do police osiguranja, i sve ostale
informacije o ovoj problematici možete saznati kod
profesionalnih sindikalnih povjerenika, koje je Pravna
služba SINGa upoznala s odredbama zakonskih akata.

PREKO INE DO POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Novosti koje donosi zdravstveno osiguranje potaknule su poslovodstvo INE i
Sindikate
da
zajednički
pokušaju
dogovoriti
način
realizacije
dopunskog
zdravstvenog osiguranja. Iako je odredbama Kolektivnog ugovora predviđena mogućnost
uplate dopunskog zdravstvenog osiguranja od strane poslodavca (što sukladno
odredbama Zakona nije obavezno), INA d.d. to neće učiniti, jer uplata dodatnog
osiguranja direktno ide iz mase plaća te podliježe uplati poreza na dohodak.
Stoga, poslodavac će svim radnicima koji žele sklopiti policu dopunskog
zdravstvenog osiguranja, isto omogućiti, povezati ih sa HZZO te vršiti mjesečnu
obustavu od plaće na račun HZZO. Trenutno, cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja
iznosi 80,00 kuna mjesečno s time da HZZO priznaje i popuste u slučaju plaćanja
premije odjednom. Sličan ili isti postupak zatražili smo od poslodavaca u ostalim
poduzećima u kojima djeluje naš Sindikat.
RAZDUŽIVANJE ČLANOVA

Sukladno pribavljenim popisima radnika kojima će
radni odnos prestati u 2002. godini, Financijska služba
SINGa je pripremila popis članova koji imaju financijskih
obaveza prema Sindikatu. Iako je u samom početku možda i
bilo nekih problema s ovjeravanjem “razdužih listova”
članovima SINGa koji su već odlazili i nisu imali obveza
prema Sindikatu, molimo za razumijevanje. U tom trenutku
još uvijek nismo imali cjelovite podatke i samo u sjedištu
SINGa su se mogli ovjeriti razdužni listovi. Sada kada smo
uspjeli prikupiti veći dio podataka, pojednostavili smo
postupak te upućujemo članove SINGa da se jave niže
navedenim povjerenicima (ovisno o poduzeću u kojem rade)
koji će u ime našeg Sindikata ovjeravati razdužne listove:
1. Mirjana Majnarić Zagrepčanka, Savska 41, XVII kat
2. Vesna Dević Naftaplin, Šubićeva 29
3. Vesna Šramek za Crosco d.o.o., Ul. grada Vukovara 18

4.

Iris Mesarić i Edina Živko za Trgovinu zgrada INA d.d.
Avenija V. Holjevca 10 Novi Zagreb
5. Nada Mesarić za MazivaZagreb d.o.o.
6. Snježana Mican za STSI – Lovinčićeva bb
Imenovani sindikalni povjerenici, koji su ujedno i
članovi Glavnog povjereništva, ovlašteni su u ime SINGa
ovjeriti razdužni list članovima SINGa i ujedno s istima,
ukoliko za to postoji potreba, dogovoriti način podmirenja
obveza. Isto tako, razdužni list može se ovjeriti i u sjedištu
SINGa, Kumičićeva 1, Zagreb
Ukoliko Vam više odgovara, svi članovi SINGa,
kojima se plaće obračunavaju u Zagrepčanki uključivo
naše članove iz Proplina i Plinacroa svoje razdužne
listove mogu ovjeriti kod Mirjane Majnarić na XVII
katu Zagrepčanke Savska 41.
Molimo za razumijevanje sve članove Sindikata.
Trudimo se maksimalno ubrzati postupak kako na korist
naših članova tako i Sindikata.

SINGinfo, bilten za informiranje članstva i sindikalnih povjerenika.
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