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U Zagrebu su, 23. ožujka 2010. uz prisustvo članova
pregovaračkih odbora, sindikati koji djeluju u Janafu
potpisali Kolektivni ugovor. U ime Uprave Janafa Kolektivni
ugovor je potpisao predsjednik Uprave A. Markov, a u ime
SING-a povjerenica Melita Madžo.
Nakon
višemjesečnih
teških
pregovora
kompromisom su utvrñena rješenja kojima su zadovoljne
obje strane u pregovorima. Dogovorena rješenja će
omogućiti da tvrtka ispuni sve zahtjeve koje pred nju
postavlja vlasnik, a radnici neće biit trajno zakinuti u
odreñenim pravima. Kolektivni ugovor je potpisan na
razdoblje od dvije godine, do zaključno 31. prosinca 2011.
Takoñer, ovim primjerom su poslodavac i sindikat
dokazali da dobar socijalni dijalog nema alternative.

Sastanak s Upravom STSI-a
U Zagrebu je 19. ožujka 2010. održan redovit sastanak sindikata koji djeluju u STSI-u i Uprave.
Predsjednik Uprave je ukratko upoznao predstavnike sindikata s poslovnim rezultatima. Prema
njegovim riječima, protekla poslovna godina je završena s 20% manje dobiti nego 2008.
Osvrčući se na ostvareni poslovni rezultat A. Todorić je naglasio da je to ipak dobar rezultat jer
treba uvažiti činjenicu da je u 2009. godini ostvareno 55% manje prihoda u INI u odnosu na
2008. Svi raspoloživi kapaciteti STSI-a su trenutno usmjereni na remont u RNR. Takav
angažman kapaciteta tvrtke planiran je do kraja srpnja ove godine. Uprava je napravila 10
mjera za poboljšanje poslovanja koje će, prema njihovu mišljenju, uz maksimalno stručan i
profesionalan rad radnika STSI-a, doprinijeti uspješnom poslovanju u ovoj poslovnoj godini.
Dogovoreno je da će pregovori za novi Kolektivni ugovor započeti uskoro iza početka pregovora
u Ini.

U Vrbovcu je, 18. ožujka 2010., održana
konstituirajuća
sjednica
Glavnog
povjereništva SING-a. Sukladno odredbama
Statuta
SING-a
u
sastavu
Glavnog
povjereništva su i po jedan predstavnik
odbora žena i mladih.
Sjednica je održana s opširnim
dnevnim redom pa je tako analizirana
realizacija Programa rada SING-a za 2009.,
Nadzorni odbor je podnio izvještaj o
financijskom poslovanju Sindikata, usvojeni su
mjesečni Financijski izvještaji, Izvještaji o radu
Sindikata, o brojnom stanju članova, o radu
Odmarališta u Malinskoj i kamp-kućicama te
je raspravljano o tijeku kolektivnih pregovora
u poduzećima u kojima djeluje SING te
pripremama za kolektivne pregovore u Ini.
Donesene su odluke o uvjetima,
cijenama i načinima korištenja SING-ova
odmarališta u Malinskoj i kamp-kućica, o

čemu će članovi biti obaviješteni u narednom
broju SING-ova biltena.
Aktualnosti u poduzećima u kojima djeluje
SING

Zbog povećanja broja radnika, koji će
se zbog smanjenja obima radova u zemlji i
inozemstvu, u Croscu naći na čekanju, GP je
podržalo aktivnosti koje, s ciljem zaštite
prava svojih članova, poduzima Izvršno
povjereništvo.
Glavno povjereništvo je ocijenilo da
je, zbog teškog financijskog stanja u Ini,
prihvatljiv prijedlog poslodavca o sklapanju
sporazuma s namjerom obročne isplate
razlike cijene sata rada za 2009. godinu.
Isto tako, GP podržava načela utvrñena u
zajedničkom prijedlogu Sporazuma kojeg su
Inini sindikati dostavili poslodavcu, ali
konačnu odluku o potpisivanju moći će
donijeti tek nakon očitovanja poslodavca o
sindikalnim prijedlozima.

PRODAJA KAMP KUĆICE
Glavno povjereništvo SING-a je, na svojoj sjednici održanoj 18. ožujka 2010., donijelo odluku o
rashodu stare kampice te utvrdilo kriterije i cijenu njezine prodaje članovima SING-a, putem natječaja.
Cijena je početna i izražena je u kunama. Kampica se prodaje bez kuke, kabela za struju, podnice
(pajola), suña i posteljine.
Na temelju odluke Glavnog povjereništva SING oglašava prodaju kamp kućice kako slijedi:
Rastovac BR. 5 Tip Optima
Inv. oznaka 0311
predšator dobar
5 ležaja
početna cijena 7.000,00 kuna
UVJETI NATJEČAJA
 Natječaj traje od 15. do 26. travnja 2010.
 Pisane ponude mogu dostavljati samo
samo članovi SINGSING-a.
 Ponude molimo dostaviti poštom
poštom u sjedište SINGSING-a, u zatvorenoj koverti na adresu:
adresu: Sindikat naftnog
gospodarstva, Kumič
Kumičićeva 1 , 10 000 Zagre
Zagreb, s naznakom “N
“Natječaj za prodaju kamp kućice
kućice“
 Otplata u 5 mjesečnih rata, obustavom od plaće.
 U slučaju većeg broja zainteresiranih članova, prednost će imati onaj član koji je ponudio veću cijenu u
dostavljenoj ponudi.
Kućicu možete pogledati u A.C. Rastovac - Tisno na Murteru uz prethodnu najavu Slavku Oreškoviću
na broj: 098/313-739.
Dodatne informacije:

01/4501-620 – sjedište SING-a
051/201-473 – SR V Rijeka
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