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Sastankom Uprave Crosco-a i predstavnika SING-a, održanom u Zagrebu 20. svibnja 2008., službeno
su završeni pregovori za novi kolekitvni ugovor Crosco-a. Potpisivanje Kolektivnog ugovora bit će
30. svibnja 2008.
Novim Kolektivnim ugovorom za Crosco utvrđena je nova cijena sata rada u
iznosu od 14,00 kn od čega na fiksni dio iznosi 84% tj. 11,75 kuna, a varijabilni dio
iznosi 2,25 kn što iznosi 16 % ukupnog iznosa cijene sata rada. Kao i do sada svi
dodaci na plaću obračunavat će se na osnovicu od 14,00 kuna.
Dodatak za topli obrok iznosi će 6,14 kuna po satu rada. Nova cijena sata rada i
dodatak primjenjivat će se od 1. svibnja 2008.
Regres, čiju isplatu Uprava predviđa s plaćom za lipanj, iznosit će 2.700,00 kn
neto, a božićnica 2.200,00 kn. Uskrsnica je utvrđena u neoporezivom iznosu, a dar za
djecu u oči božićnih blagdana ugovoren je u iznosu od 600,00 kn.
AKTUALNOSTI SA SASTANKA
U drugom dijelu sastanka razgovarano je o
svim otvorenim pitanjima te je dogovoreno
sljedeće:
¾ Zbog objektivnih okolnosti, isplata
dugovanja radnicima koja su nastala
radom na službenom putu bit će
isplaćena u zadnjem kvartalu ove
godine.
¾ Nova sistematizacija radnih mjesta bit
će dovršena do kraja trećeg kvartala
2008.
¾ Popis radnih mjesta s iznosom drugog
dijela inozemne plaće bit će sastavni
dio Pravilnika o radu u inozemstvu.
¾ Predstavnici SING-a ponovili su svoje
neslaganje s novim Pravilnikom o
materijalnm pravima radnika, no
Uprava čvrsto stoji na stajalištu da
Pravilnik ostaje na snazi. Na zahtjev
svojih članova SING će iskoristiti sva
pravna sredstva koja mu stoje na
raspolaganju.
¾ Na temelju usmenih informacija s
terena, predstavnici SING-a upozorili su
Upravu na manjkavosti pri ocjenjivanju
radnika za isplatu varijabilnog dijela
plaće, a Uprava je izrazila spremnost
rješavati uočene probleme za svaki
konkretan i argumentiran slučaj.
Budući da SING raspolaže samo s
usmenim
informacijama,
ponovo

pozivamo sve radnike koji smatraju da
nisu korektno ocijenjeni, da se nakon
razgovora
sa
svojim
nadležnim
rukovoditeljem, jave svom sindikalnom
povjereniku i dostave mu kopiju
isplatnog listića kako bismo mogli
pokrenuti
postupak
provjere
ocjenjivanja za svaki pojedinačni slučaj.
¾ Na primjedbe koordinatora povjerenika
za zaštitu na radu, da poslodavac nije
osigurao sredstva za osobnu higijenu
radnika na postrojenjima u RH,
Poslodavac je predočio izdatnice iz
skladišta iz kojih je vidljivo da su
sredstva za osobu higijenu (sapun,
prašak, pasta i sl.) uredno izdavani iz
skladišta za svaki okrug.
¾ Uprava je donijela odluku prema kojoj
su poslovne jedinice u inozemstvu
ovlaštene za nabavku zaštitne odjeće i
obuće, ali i zadužene za distribuciju
radnicima u inozemstvu. SING je
upozorio da zaštitna odjeća i obuća
koja će biti nabavljana na različitim
mjestima mora zadovoljavati uvjete
predviđene Zakonom o zaštiti na radu.
¾ Uprava je predvidjela isplatu jubilarnih
nagrada u narednom tjednu, a
varijabilnog dijela plaće prvi dan iza
plaće za svibanj.

U Zagrebu, 28. svibnja 2008. Uprava i Sindikati
koji djeluju u INI, potpisali su Kolektivni ugovor za
2008. U ime SING-a KU je potpisao predsjednik B.
Mikuš, a u ime Ine, predsjednik Uprave T.
Dragičević.
Budući da se cijena sata rada od 15,00 kn i
potpora za rođenje djeteta primjenjuju od 1. siječnja
2008., na narednoj plaći bit će izvršene korekcije
isplata, a ostale odredbe Kolektivnog ugovora
primjenjuju se od 1. lipnja 2008.

MALINSKA
Popunjenošću SING-ovog odmarališta u Malinskoj više smo nego zadovoljni.
Odluka o radu Odmarališta od 30. travnja bila je u potpunosti opravdana.
Odmaralište je bilo puno za oba svibanjska produžena vikenda, a pojedini
članovi odlučili su se za ljetovanje tijekom lipnja. Kako su se nekim
članovima koji su rezervirali smještaj planovi promijenili, u pojedinim
terminima možemo još pronaći pokoje slobodno mjesto. Ukoliko ste
zainteresirani molimo što prije se javite J. Pipunić, na mob: 098/759-567.
Kako doći do SING-ovog odmarališa?







S glavne ceste skrenuti na prvi ulaz za Malinsku.
U mjestu Sveti Vid na križanju (kod crkve) skrenuti desno,

glavnom cestom.
Voziti ravno, a prije ulaska u grad skrenuti lijevo i pratiti putokaz
za Porat.
Voziti ravno do kružnog toka i na kružnom toku skrenuti lijevo za
školu (desno je centar, a ravno se nastavlja za Porat).
Nakon dvadesetak metara skrenuti lijevo (slijediti putokaze na
kojima piše «automehaničar» i «mesnica) i nakon 100 m s desne
strane vidjet ćete SING-ovo odmaralište, koje se nalazi na adresi: Malinska,
Bogovići, Novo naselje 4.
KAMPICE

Budući da u kampicama ima još slobodnih, a
vrlo interesantnih termina, javite se D.
Samaržija na tel: 051/201-473 ili mob:
099/ 3102-622.
DIKLO I KORČULA
Svim zahtjevima za ljetovanje
članova
SING-a
preko
agencije
uspješno smo udovoljili.

Uputnice za ljetovanje (voucher)
za svibanj i lipanj članovima su dostavili
sindikalni
povjerenici.
Voditelji
sindikalnih regija će na sjednici GP,
koja se održava 4. i 5. svibnja 2008.,
preuzeti uputnice za ljetovanje u srpnju
i kolovozu te ih dostaviti članovima koji
su se prijavili za ljetovanje.

SING-info, bilten za informiranje članova i sindikalnih povjerenika.
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