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U Zagrebu su 3. i 10. ožujka održani sastanci predstavnika sindikata s predstavnicima menadžmenta
Ine. Sastanku održanom 3. ožujka 2010., uz glavnog izvršnog direktora B. Milkovića i izvršnog
direktora Korporativnog centra B. Gašu prisustvovale su I. Novoselec, direktorica Sektora ljudskih
resursa i R. Dodić, rukovoditeljica Službe za odnose s radnicima. Sastanku održanom 10. ožujka uz B.
Milkovića, B. Gašu i R. Dodić prisustvovali su A. Huszár, izvršni direktor za financije i Ž. Goić direktorica
Sektora korporativnih komunikacija.

Oba sastanka bila su u najvećoj mjeri posvećena
dogovorima oko isplate
razlike cijene sata rada za
DOGOVOR
2009. godinu. Naglašavajući
SLIJEDI
kako nijedno pravo iz
potpisanih
kolektivnih
ugovora u INA-Grupi nije sporno, izuzetno teškog
financijskog stanja, poslodavac je predložio
obročnu isplatu razlike cijene sata rada za 2009. te
predložio sklapanje sporazuma u tom smislu.
SING je naglasio da se radi o nespornim,
stečenim i dospjelim pravima iz kolektivnih
ugovora te da niti jednim sporazumom isto ne
može biti dovedeno u pitanje. SING se takoñer
zauzeo za isti pristup u cijeloj INA-Grupi te upozorio
na obvezu isplate uskrsnice i ostalih materijalnih
prava.
Poslodavac
je
prihvatio
argumente
sindikata. Dogovoreno je da će sindikati dostaviti
svoje prijedbe na prijedlog sporazuma kojim će biti
obuhvaćena
društva
INA-Grupe,
prijedlog
datuma za isplatu razlike cijene sata rada za prvi
kvartal 2009. te prijedlog načina isplate ostalih
dijelova razlike cijene sata rada za 2009.
Još se jednom pokazalo kako je SING
donio ispravnu odluku kada nije htio potpisati
aneks kojim se htjelo odgoditi pravo na isplatu
razlike cijene sata rada za 2009. S aneksom bismo
danas bili u puno težoj situaciji jer bi sindikati
pregovarali o pravima koja nisu dospjela na
naplatu.
POČETAK KOLEKTIVNIH
PREGOVORA U INI

Prvi sastanak pregovaračkih odbora sindikata i
poslodavca bit će održan u ponedjeljak 22. ožujka
2010. Budući da je postojeće odredbe kolektivnog
ugovora nužno uskladiti s odredbama novog Zakona o
radu, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010.
poslodavac priprema svoj prijedlog u tom smilsu, ali i u
normativnom dijelu. Predstoje nam teški pregovori, ali

očekujemo da će se oni odvijati u dobroj vjeri i u duhu
socijalnog dijaloga.
Poslodavac na je
obavijestio kako je
na zahtjeve
sindikata, naputkom
Odbora izvršnih direktora potvrñeno da je
službeni jeziku u Ini hrvatski jezik, s tim da se
sva komunikacija od 4. organizacijske razine na
niže odvija dvojezično. Upozorili smo poslodavca
da se istog ne pridžavaju svi rukovoditelji.
Dogovoreno je da će poslodavac ponovno
upozoriti rukovoditelje, a sindikatima dostaviti
naputak kako bismo mogli pratiti njegovu
primjenu. Budući da su se i nakon 3. ožujka
radnici u Službi nabave
suočavali s problemom
prisilnog korištenja
engleskog jezika, jučer
smo ponovno potakli to
pitanje. Radnici su
prisiljeni na engleskom
jeziku popunjavati tablice i
raditi
duže od punog radnog
vremena bez odgovarajućih naloga. Izvršni
direktor B. Gašo, u čijoj nadležnosti je navedena
služba, je naglasio kako će taj problem biti
otklonjen.
Pozivamo sve članove SING-a koji se suočavaju
s neopravdanom prisilom korištenja engleskog
jezika da se obavezno jave svom sindikalnom
povjereniku, kako bismo mogli upozoriti
poslodavca na kršenje odredbi odbora izvršnih
direktora.
HRVATSKI
JEZIK U INI

Budući
da
poslodavac
namjerava do
kraja
2010.,
sukladno politci MOL-Grupe, uvesti novi sustav
vrednovanja radnih mjesta, s čime namjerava
podrobnije upoznati sindikate, donesena je odluka
ODLUKA O
„ZAMRZAVANJU“
KOEFICIJENATA

o „zamrzavanju“ svih koeficijenata radnih mjesta.
SING se usportivio zamrzavanju koeficijanata jer
smatra da svi radnici moraju imati ugovor o radu
za radno mjesto na kojem rade. Isto tako upozorili
smo na činjenicu da uvoñenje novog sustava
vrednovanja zahtjeva puno vremena te da kraj
2010. nije optimalni rok za njegovo uvoñenje.
SASTANCI S ID
SD TRGOVINE
NA MALO I

U

više

navrata

sindikati su tražili
sastanak s izvršnim
PREDSJEDNIKOM
direktorom
SD
UPRAVE
trgovine na malo
L. Barthom koji je,
kako
kaže
poslodavac, zbog velike zauzetosti izvršnog
direktora uvijek odgañan. Smatrajući kako isto nije
u duhu socijaInog dijaloga SING je naglasio kako
ima niz otvorenih pitanja te da je nužno sastanak
održati što je moguće prije. Naglasili smo da se
radnike na BP ucijenjuje kako bi platili inventurne
manjkove, za koje je već proteklih godina
dokazano na oni nisu odgovorni. Isto tako smo
upozorili da je INA sve te sudske sporove, putem
kojih je htjela od radnika naplatiti te manjkove,
izgubila, a sada je te iznose upisala na „osobna“
konta radnika. Izvršni direktor B. Gašo je potvrdio
da će sastanak, bez daljnjih odlaganja, biti održan
krajem ožujka godine.
Pozivamo sve članove SING-a da ne
popuštaju pred pritiscima poslodavca i ne
potpisuju nikakve izjave o plaćanju manjkova za
koje nisu krivi.
Glavni izvršni direktor B. Milković obavijestio
je predstavnike sindikata da će sastanak s novim
predsjednikom Uprave Ine biti počekom travnja,
odmah nakon njegova imenovanja na tu dužnost.
Na tamo sastanaku namjeravamo razgovarati o
cjelokupnom stanju u Ina-Grupi. Odluke o prodaji
ITR-a i Hostina kao i promjenama u Sinacu, o čemu
se naveliko prića meñu radnicima, još nisu
odnesene. Činjenica je da se poduzimaju
aktivnosti kako bi se utvrdila vrijednost ITR-a i
prpremio konkretan prijedlog za Upravu i Nadzorni
odbor. Kada će to biti za sada nema konkretnih
informacija.

U Zagrebu je 3. ožujka 2010. održan
sastanak predstavnika SING-a s direktoricom
Crobenza D. Lukšić. Sastanku su, u ime SING-a,
prisustvovali D. Domazet, A. ðaković, D. Jolić, M.
Orošnjak i J. Pipunić. Razgovaralo se o

neiskorištenim danima godišnjeg odmora radnika,
nadoknañivanju viška odrañenih sati, manjku
izvršitelja na BP, umanjenju plaće radnika bez
njihove suglasnosti s osnova inventurnih
manjkovima, neisplaćenim putnim troškovima
sukladno odredbama KU i predstojećoj prodaji
tvrtke.
Direktorica je obavijestila sindikalce da je
postignut dogovor o korištenju starog godišnjeg
odmora. No, bez obzira na dobru volju
poslodavca, mišljenja smo da zbog manjka
izvršitelja na BP, a koji ujedno rezultira viškovima
odrañenih sati, neće biti moguće iskoristiti
preostali godišnji odmor iz 2009. Odmah nakon
sastanka isto smo provjerili sa svojim članovima
koji su naglasili da je stari godišnji odmor moguće
iskoristiti jedino ako samo jedan radnik radi u
poslijepodnevnoj smjeni, što zbog veličine
benzinskih postaja nije moguće. Uprava Crobenz
d.d. pripremila je sve što je potrebno za postupak
prodaje.
SING se zauzeo da se uz, obaveznu
ugradnju socijalne klauzule o zaštiti radnika u
ugovoru o prodaji, svim radncima obavezno
namire sva njihova potraživanja iz prethodnih
razdoblja. Budući da isto nije u nadležnosti
poslodavca u Crobenzu, SING će ta pitanja
rješavati s nadležnima u MOL-u. U meñuvremenu
smo
zatražili
sastanak
s
predsjednikom
Nadzornog odbora Crobenz d.d. P. Chmurčiakom
kako bismo s njim pronašli rješenja za zahtjeve
naših članova.
IZBORI ZA RADNIČKO VIJEĆE
Skupom radnika, održanim u Zagrebu 4.
ožujka 2010., započeo je postupak izbora za
utemeljenje prvog radničkog vijeća u Plinacru.
Na skupu radnika izabran je Izborni odbor koji
čine Željka Mihaljević – predsjednica i članovi
Dubravko Sabolek i Branko Blažinčić. Nihovi
zamjenici su Martina Brebrić, Ivanka Jakovljević
i Branimir Horčička. Sukladno odredbama ZOR-a
i Pravilnika o provoñenju izbora Izborni odbor
dužan je u roku od pet dana od dana svog
imenovanja, uvažavajući sve zakonom
propisane aktivnosti, donijeti odluku o datumu
provoñenja izbora. Po prvi put će radnici
Plinacra birati svoje radničko vijeće od 5 članova
koje će, uz sindikat, biti dodatni menahnizam
zaštite radnika.
Pred radnicima Plinacra je odgovorna
zadaća jer će radničko vijeće značajno utjecati
na njihov radni status, a nabolje radničko vijeće
je ono koje čine sindikalci.

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