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REINŽINJERING ININE RAFINERIJSKE PRERADE
Na zahtjev naših članova, a u vezi najavljenih promjena u ininim rafinerijama u Sisku i
Rijeci, koje će neminovno za posljedicu imati smanjenje broja zaposlenih, dana 12. rujna
2002. u Zagrebu, održan je sastanak predstavnika SING-a s direktorom inine prerade dr.
Cerićem. U ime SING-a, uz predsjednika sindikata B. Mikuša, sastanku su prisustvovali Jasna
Pipunić, Vjekoslav Potelj te Ivan Štimac. Sastanak ocjenjujemo vrlo korisnim, prikupili smo
dosta informacija na osnovu kojih možemo dalje djelovati. Uprava Ine je odobrila projekt
reinženjeringa rafinerijske prerade, te će do 2005. godine rafinerije biti automatizirane a
čitav projekt koštati će do 400 miliona USD. Pred Upravom INE je i prijedlog izdvajanja
Maziva Rijeka u zasebno poduzeće u vlasništvu INE. Odluka bi trebala biti donesena s 1.
ožujka 2003. godine.
Na osnovu prikupljenih podataka SING će poduzimati daljnje aktivnosti a više o
samom sastanku te posljedicama reinžinjeringa čitajte u našem Glasilu koje izlazi početkom
listopada.
SJEDNICA IZVRŠNOG
POVJERENIŠTVA SINGa
U Zagrebu, 5. i 6. rujna 2002. godine
održana V. sjednica Izvršnog povjereništva. Uz
uobičajene točke dnevnog reda, razmatrana i
aktualna problematika u poduzećima u kojima
djeluje SING te su donesene potrebne odluke.
Rok za provođenje ankete među radnicima na
BP je produžen zbog održavanja godišnjih
odmora. Na svojoj narednoj sjednici Izvršno
povjereništvo će analizirati rezultate iste. U
svrhu što kvalitetnijeg informiranja članstva, na
prijedlog Uređivačkog odbora Glasila SINGa,
IP je donijelo odluku da će Glasilo izlaziti u
točno utvrđenim rokovima, uvijek srijedom i to
7 brojeva godišnje na dvanaest stranica u boji.

STSI d.o.o. (IZGLEDA) SPREMAN ZA
PREGOVORE ZA NOVI KU?
Direktor STSI d.o.o. obavijestio je
sindikate o imenovanju tima za kolektivne
pregovore. Voditelj tima STSIa je Ž. Bukovac,
a D. Pappo, J. Karneluti te J. Troha su članovi
tima. Podsjećamo, Kolektivni ugovor za STSI
d.o.o. važi do 1. ožujka 2003. godine, te
sukladno njegovim odredbama, pregovori za
novi KU mogu započeti najmanje dva mjeseca
prije isteka roka. Nakon podnošenja inicijative
od strane poslodavca, sindikati koji djeluju u

STSI d.o.o. će imenovati svoj
pregovarački odbor.
Naredni sastanak sindikata
s direktorom poduzeća Ž.
Tremcem biti će održan
sredinom listopada. Početkom istog
mjeseca utvrditi ćemo točan datum
održavanja sastanka, te pozivamo sve
članove
da
svojim
sindikalnim
povjerenicima dostave sve teme za koje
misle da bi trebalo razmatrati na narečenom
sastanku.
DIREKTOR CROSCOa i PREDSTAVNICI
SINGa ZAJEDNO NA TERENU
Dogovoreni obilazak okruga Crosca od
strane direktora M. Koceića, kojeg smo najavili
u našem Glasilu, biti će u ponedjeljak 23. rujna
2002. godine, a započeti će ujutro u 8,00 u
Industrijskom krugu Ivanić Grad. Zajednički
obilazak je inicirao SING u svrhu osobnog
razgovora direktora s radnicima, jer je to jedan
od boljih načina da se direktor upozna s
problemima s kojima se radnici suočavaju u
svom svakodnevnom radu.
SASTANAK ODBORA
ZAŠTITE NA RADU CROSCO d.o.o.

Odbor zaštite na radu Crosco d.o.o. održao je
svoju redovitu sjednicu 17. rujna 2002. godine, sa
uvijek aktualnim točkama dnevnog reda, koje se
tiču sigurnosti i zdravlja radnika Crosca. U ime

SINGa sjednici je prisustvovao Luka Matijević.
Glasilu.
Više o rezultatima sastanka, pročitajte u našem
SASTANCI SINGa S ČLANOVIMA STSI d.o.o. NA TERENU

Tragom informacije kako se prekovremeni u STSI d.o.o. neće isplaćivati, a u tijeku su dva velika
remonta (Molve i Etan), stupili smo u kontakt s Ž. Bukovcem, direktorom Sektora tehnologije i izvođenja
STSI d.o.o., koji je od strane direktora Ž. Tremca ovlašten za kontakte sa sindikatima te saznali slijedeće:
Ø postoje objektivni problemi s isplatom zarađenih prekovremenih sati zbog ograničenja mase plaća koju
nameće Vlada RH, ali radnicima će biti ponuđena alternativna rješenja
Ø novi Pravilnik o materijalnim pravima STSI za sada neće stupiti na snagu
Ø ukoliko u bilo kojem dijelu postoji nedostatak zaštitne odjeće i obuće, radnici se mogu javiti svom
nadležnom rukovoditelju, jer na skladištu postoji određena zaliha
Ø STSI je naručio novu zaštitnu odjeću i obuću te će uskoro kroz pravilnik i regulirati normative
Ø rezultati poslovanja STSI d.o.o. za prvih šest mjeseci su više nego dobri (2,3 miliona kn dobiti)
Kako bismo što brže našim članovima prenijeli informacije te izvršili potrebne konzultacije, održane
su sindikalne tribine u Sindikalnim regijama III i V. Reakcije naših članova na predložena rješenja od strane
poslodavca su pozitivne, no potrebno je pričekati isplatu prve plaće i provjeriti realizaciju dogovorenog.
NABAVKA LOŽ ULJA
Potkraj kolovoza ove godine, SING je
predsjedniku Uprave INE dostavio inicijativu za
nabavku lož ulja i UNPa pod povoljnijim uvjetima za
radnike INA Grupe. Iako je na posljednjem sastanku
u INI rečeno da ne bi trebalo biti problema, Odluku
još uvijek čekamo. Vremena ima, jer smo predložili
da se odobri kupnja na 8 mjesečnih rata, te da se s

isporukom započne tek 15. studenog, kada
započinje proizvodnja zimske kvalitete.
S istim zahtjevom smo se obratili Upravi
Janaf d.d., no još uvijek čekamo odgovor.
Jedno je sigurno, akciju će ponovno
provoditi sindikati, tako da ćete o svemu biti
obaviješteni
putem
sindikalnih
sredstava
informiranja.

ODBOR KUPa ODRŽAO REDOVITU SJEDNICU
Sukladno pravilniku o poslovanju KUPa,18. rujna 2002. godine u Bjelovaru, Odbor KUPa je
održao svoju redovitu sjednicu. Isplate kredita svim članovima KUPa, koji su svoj zahtjev
dostavili u roku biti će u petak 20. rujna 2002. godine i to u maksimalnom omjeru 1 : 3.
RADNICI U POOLu INE ZASLUŽUJU
ODGOVORE NA SVOJA PITANJA
Kako na mnoga pitanja koja nam svakodnevno
upućuju radnici raspoređeni u POOL nemamo odgovor,
dogovorili
smo
s
Direktoricom
Sektora
za
kadr.org.poslove, sustav plaća i opće poslove INE,
Željkom Kontent skup radnika koji će se, kako je za sada
najavljeno održati 24. rujna 2002. godine u Ind. krugu u
Graberju.
Pozivamo sve zainteresirane radnike INE koji su
raspoređeni u POOL da prisustvuju skupu u što većem
broju i otvoreno porazgovaraju o neriješenim problemima.
Ukoliko Direktorica Kontent neće imati nekih
nenadanih obveza, skup će se održati kako najavljujemo,
a o točnom vremenu početka obavijestiti ćemo putem
sindikalnih povjerenika i plakatima na oglasnim pločama.

DOBRO DOŠLI U SING!
Dvadesetak (za sada) radnika poduzeća BH Promet (bivši
Energopetrol) učlanili su se u SING. Na taj način smo
dobili novo područje našeg djelovanja. Odlukom Izvršnog
povjereništva J. Dević je zadužen za kontakte s Upravom
poduzeća. U međuvremenu, sva svoja prava koji
proizlaze iz članstva u našem sindikatu, novopridošli
članovi mogu ostvariti putem svojih sindikalnih regija.

IZLET U DUBROVNIK
Zbog velikog interesa članova, SR I Zagreb je na
svojoj posljednjoj sjednici održanoj 17. rujna 2002. godine
donijela odluku o organizaciji izleta u Dubrovnik. Svi
zainteresirani se mogu javiti svom sindikalnom
povjereniku, ili pričekati plakat s točnim uputama.
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