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Uprava predstavila
radnicima planove za
2018. godinu
Održana Koordinacija radničkih vijeća INA-e. SING organizirao sastanak
s Upravom Plinacra. Sindikat osvojio 1,2 milijuna kuna bespovratnih
EU sredstava

SASTANAK KOORDINACIJE RADNIČKIH VIJEĆA U
INA-GRUPI S MENADŽMENTOM INA–GRUPE
U Zagrebu je 10. travnja 2018. održan sastanak članova
radničkih vijeća INA-Grupe, s Upravom INE, operativnim
direktorima INE, direktorima društava u vlasništvu INE i
predstavnicima HR-a iz INE i društava u vlasništvu INE.
Predsjednik Radničkog vijeća INE M. Cuković upoznao
je menadžment s aktivnostima radničkih vijeća, broju
održanih sjednica, kao i s izabranim predsjednicima,
zamjenicima predsjednika i predstavnicima radnika u
nadzornim odborima kompanija u vlasništvu INE. Iz
kratkog izvještaja M. Cukovića vidi se da su radnička vijeća
aktivna, da je njihova suradnja sa sindikatima u
kompanijama svakodnevna, a rad radničkih vijeća
INA-grupe koordinira Radničko vijeće INE i koordinatorica
M. Petran, koja je i tajnica Radničkog vijeća INE.

G. Horvat istaknuo je da menadžment INE vjeruje da je
kvalitetan portfelj, zajedno s visokom kvalitetom usluga u
Ininoj maloprodajnoj mreži, jezgra integriranog poslovnog
modela jer pruža mogućnost optimizacije na visoko
konkurentnom tržištu. Osvrnuo se i na vanjsko okruženje
u kojem kompanije djeluje te naglasio da je INA pokazala
sposobnost u iskorištavanju prednosti povoljnog vanjskog
okruženja i viših cijena. Isto se vidi i u rezultatima IPNP
uslijed povećanja cijene Brenta od 24 %. Raﬁnerije i
marketing, uključujući Trgovinu na malo, ostvarili su bolji
ﬁnancijski rezultat jer su uspjeli iskoristiti pozitivno
vanjsko okruženje u višim maržama i povećati ukupne
količine prodaje.

Najsnažniji poslovni rezultati INE u bližoj povijesti
Rezultate poslovanja INA-Grupe i planove za 2018.
predstavio je G. Horvat, glavni ﬁnancijski direktor INE.
U izlaganju je naglasio ključne poruke koje najbolje
oslikavaju poslovne rezultate kompanije. INA-Grupa
ostvarila je povećanje prihoda u svim djelatnostima za
20 % u usporedbi s 2016. godinom. Neto dobit u 2017.
porasla je na 1.220 milijuna kuna, u usporedbi sa svega
101 milijunom kuna neto dobiti ostvarene u 2016. godini,
a razina neto duga kompanije na povijesno je niskoj razini.

Među najvećim ulagačima U RH
Članovi radničkih vijeća imali su priliku podsjetiti se da je
u posljednje tri godine INA investirala više od 60 % svoje

INFO

Broj 186/18.
17. travnja 2018.

zarade, od čega je 90 % investicija INA-Grupe ostvareno
u Hrvatskoj. U 2017. godini INA je reinvestirala 43 % svoje
dobiti, a investicijske aktivnosti iznosile su oko 1.4
milijarde kuna, od čega je većina investirana u projekte
istraživanja i proizvodnje nafte i plina.
INA-Grupa je ﬁnancijski stabilna kompanija
Stabilan ﬁnancijski položaj INA-Grupe, program prilagodbe
na nisku cijenu nafte, osigurao je kompaniji pozitivan
novčani tok i snažnu bilancu s povećanim ﬁnancijskim
prostorom za investiranje. Porast proizvodnje nafte i plina,
povećanje prodajnih aktivnosti od 24 %, porast prodaje na
ključnim i ostalim izvoznim tržištima i kontinuirano
poboljšanje operativne učinkovitosti rezultirali su
značajnim porastom EBITDA rezultata. Dobrim ﬁnancijskim
rezultatima doprinijeli su povećanje volumena prodaje u
Trgovini na malo, širenje mreže u zemljama u okruženju,
predstavljanje novih goriva, povećanje marže na robu
široke potrošnje, implementacija Fresh Corner koncepta i
razvoj novih usluga.

Odgovor na pitanje kada će biti donesena odluka o
izgradnji postrojenja za obradu teških ostataka u Rijeci,
još nismo dobili. U svojim odgovorima menadžment je
istaknuo važnost projekta, njegovu isplativost te naglasio
da se sve aktivnosti u pripremi investicijske odluke
odvijaju u zadanim rokovima, ali da konačnu odluku o
investiciji moraju donijeti vlasnici.
Radnici su svjesni da je bez modernizacije Riječke
raﬁnerije upitna budućnost cijele Inine raﬁnerijske
prerade. Bez obzira na potencijalne promjene u vlasničkim
odnosima, moramo vjerovati da će prevladati razum te da
će vlasnici donijeti odluku o investiciji u postrojenje za
obradu teških ostataka u zadanim rokovima, jer će u
protivnom INI i njezinim radnicima biti nanesena
nepopravljiva šteta.
Održani sastanak još je jednom pokazao da je izravna
komunikacija između najvišeg menadžmenta i radničkih
predstavnika u obostranom interesu. Iako radnička vijeća
INA-Grupe redovito održavaju sastanke s menadžmentom
u svojim kompanijama, na sastancima koordinacija imaju
priliku izravno s najvišim menadžmentom INE raspravljati
o poslovnoj politici, iznositi svoje stavove i na taj se način
zalagati za boljitak radnika u kompaniji.
Za sada je planirano da se takvi sastanci održavaju jednom
godišnje, pa naredni planiramo održati u 2019. godini,
nakon objave rezultata poslovanja INA-Grupe.
Koordinacijski sastanak radničkih vijeća INA-Grupe

U pripremi sastanka članovi radničkih vijeća INA-grupe
dostavili su pitanja na koja je menadžment spremno
odgovarao. Članove su zanimale različite teme, kao što je
dugoročna strategija razvoja INE, obnova rezervi nafte i
plina, pomlađivanje radnika, razvoj kompanija u vlasništvu
INE, a sve s ciljem zaštite radnih mjesta i prava radnika u
INA-grupi.

U Zagrebu je 10. travnja 2018. održan koordinacijski
sastanak svih članova radničkih vijeća koja djeluju u
INA-Grupi i predstavnika radnika u nadzornim odborima
s predstavnicima poslodavca i Sektora ljudskih resursa.
Na sastanku je održana prezentacija o poslovima interne
revizije INE, o njezinoj ulozi u kompaniji i o tome kako
pomaže u praćenju poslovnih procesa, a navedene su i
njezine preporuke menadžmentu. Članovi radničkih
vijeća upoznati su s politikom Sektora ljudskih resursa,
donošenjem i značenjem GOR (globalni operativni
regulator) i LOR (lokalni operativni regulator)
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dokumenata, kao i s aktivnostima provedenim tijekom
2017. godine kojima je cilj bio smanjenje internih akata
INE s 50 internih akata na 20 internih akata, a u kojima se
regulirali mnogi dokumenti iz područja ljudskih resursa
(Etički kodeks INE, Pravilnik o radu, Upravljanje internom
burzom rada INA-Grupe itd.). Na koordinacijskom sastanku
bilo je riječi i o prijevoznim rutama INA-Grupe.
Tom prilikom predstavljen je Katalog svih prijevoznih
ruta INA-Grupe kojima se koriste njezini radnici prilikom
putovanja na posao i s posla, a koji će se kvartalno
ažurirati.

iskazali svoje zadovoljstvo kompanijom u kojoj rade te
usporedbu s MOL-Grupom i općenito s kompanijama u
naftno-plinskom gospodarstvu. Kao područje prednosti
zaposlenici su istaknuli neposredne rukovoditelje i njihovu
komunikaciju s podređenima, kao i angažiranost kolega u
radnom okruženju koji su voljni pomoći jedni drugima
kako bi se postigli rezultati i zadani ciljevi, a kao
negativnosti zaposlenici ističu nezadovoljstvo u području
plaća, da pogodnosti za zaposlenike koje nudi kompanija
ne odgovaraju potrebama zaposlenih te da smatraju kako
viši menadžment ne pruža jasan smjer razvoja kompanije.
Članovi radničkih vijeća INA-Grupe izvijestili su Sektor
ljudskih resursa INE o predstojećim aktivnostima te
izborima članova za Europsko radničko vijeće MOL-Grupe.
Na kraju sastanka predstavnici Sektora ljudskih resursa
odgovarali su na postavljena pitanja članova radničkih
vijeća o najčešćim problemima s kojima se radnici INE
susreće i smjernicama o tome kako te probleme što
uspješnije riješiti.

Na sastanku je također prezentirana komunikacija unutar
kompanije te je potvrđeno da je službeni jezik u INA-Grupi
hrvatski, a da je na određenim rukovodećim razinama
omogućena komunikacija na engleskom jeziku zbog
činjenice da je INA i međunarodna kompanija koja
posluje u globalnom okruženju.
Također je održana prezentacija o Izvješću rezultata i
ključnih nalaza ankete o uključenosti zaposlenika
INA-Grupe u 2017. na koju se odazvalo 73 % svih
zaposlenih na razini cijele INA-Grupe u kojoj su radnici
odgovarajući na 39 različitih pitanja iz različitih područja
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SASTANAK S UPRAVOM U PLINACRU
U Zagrebu je 5. travnja 2018., na inicijativu SING-a, održan
sastanak s Upravom. SING je predložio teme za razgovor
koje su prikupili sindikalni povjerenici.
Revidirani ﬁnancijski izvještaj za Plinacro još nije završen,
ali se iz izlaganja Uprave može zaključiti da su poslovni
rezultati u skladu s očekivanjima vlasnika. Nakon objave
rezultata, na temelju odredaba Kolektivnog ugovora,
SING će pokrenuti inicijativu za isplatu prigodne nagrade
radnicima.
Upiti članova SING-a s terena koji su ukazivali na
nedostatak radnika srednje stručne spreme na terenu
(operateri, električari i sl.) ovaj put nisu ostali bez
odgovora. Uprava je najavila da je u planu za 2018.
predviđeno zapošljavanje radnika tih proﬁla, tako da
nam preostaje pričekati objavu natječaja.
Nažalost, argumente Uprave za ukidanje odluke o
povećanju koeﬁcijenata za odlazak u mirovinu ne
možemo prihvatiti, pa ćemo se tom pitanju posvetiti
u narednom razdoblju.
U skladu s dosadašnjim načinom komunikacije s Upravom
Plinacra, SING je inicijativu za povećanje uskrsnice podnio
na vrijeme, ali je Uprava nije prihvatila. Obrazloženje da ne
bi bilo moguće organizirati sjednicu Nadzornog odbora,
SING-u nije prihvatljivo, pa ćemo to pitanje pokušati
riješiti izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora.
Dogovoren je način izvještavanja sindikata o pitanjima o
kojima poslodavac, u skladu s odredbama Kolektivnog
ugovora, mora izvještavati SING kao potpisnika
Kolektivnog ugovora.
Pitanja sistematizacije radnih mjesta, sustava unapređenja
radnika i vrednovanja individualnog radnog učinka u
nadležnosti su poslodavca, ali SING se založio za sustavan
pristup koji bi radnicima omogućio transparentne kriterije
za napredovanje u skladu s najboljim svjetskim praksama.

Također je dogovoreno da će sva komunikacija s
Upravom ići preko direktorice Službe pravnih i kadrovskih
poslova Vesne Rosandić. Vjerujemo da će novi,
dogovoreni način komunikacije doprinijeti bržem
rješavanju zahtjeva sindikata, kako nam se u budućnosti
ne bi više događalo da na sastanak s Upravom moramo
čekati duže od mjesec dana.
Uprava je najavila da će obići teren i razgovarati s
radnicima na njihovim radnim mjestima, što smatramo
dobrim načinom da radnici u izravnom kontaktu Upravu
obavijeste o problemima s kojima se suočavaju u
svakodnevnom radu.
Važno je istaknuti da se Kolektivni ugovor u Plinacru u
potpunosti primjenjuje, što čini važnu osnovu za
korektan socijalni dijalog između sindikata i poslodavca.
U narednom razdoblju SING će nastaviti s inicijativama
poslodavcu kojima je cilj poboljšanje gospodarskog i
socijalnog položaja i radnih i životnih uvjeta svojih
članova.
SING osvojio još jedan EU projekt
U postupku dodjele bespovratnih sredstava u okviru
Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje
socijalnog dijaloga – faza III“ (UP.04.2.1.03) Ministarstvo
rada i mirovinskog sustava donijelo je odluku o
ﬁnanciranju SING-ova projektnog prijedloga „Širenje
područja socijalnog dijaloga“ (UP.04.2.1.03.0031).

INFO

Broj 186/18.
17. travnja 2018.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je
29. ožujka 2018. između Ministarstva rada i mirovinskog
sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s jedne
strane, i SING-a, s druge strane, a kojim se, radi provedbe
Projekta, SING-u dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu
od 1.279,345,54 kune.

SING-ov partner u Projektu je Udruga za pomoć i
edukaciju žrtava mobinga. Članovi projektnog tima su
Anica Ferić, voditeljica projekta, Višnja Breznički,
voditeljica ﬁnancija projekta, i Ivan Hranj, voditelj
edukacije iz Udruge za pomoć i edukaciju žrtava
mobinga.

U okviru projekta „Širenje područja socijalnog dijaloga“
bit će provedeno istraživanje o stanju svijesti i znanjima
o zaštiti dostojanstva među radnicima kompanija,
sindikalni će povjerenici biti educirani o zaštiti
dostojanstva, a također će biti podignuta tehnička
znanja Sindikata potrebna za pregovaranje o toj temi.

Projekt je trenutno u početnoj fazi, Upravljačkom tijelu
poslan je Zahtjev za isplatu predujma, Plan nabave i
početni plan Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Izrađeni
su ugovori nužni za provedbu Projekta – ugovori o djelu i
partnerski sporazum. U tijeku je osmišljavanje rasporeda
projektnih radionica i angažman potrebnih stručnjaka.

SING-info, bilten za informiranje članova i sindikalnih povjerenika.
Izdavač: SING Zagreb, Kumičićeva 1; tel.: 01/4501-620; fax: 01/4501-627;
Internet stranica SING-a: www.sing.hr, Lektor: Marko Alerić, Godina XIX

