
U Zagrebu je 11. ožujka 2015. održan zajednički 

sastanak predstavnika SING-a, EKN-a i INAŠ-a, 

predstavnika Stožera za obranu RNS i očuvanje 

radnih mjesta i Stožera za obranu Petrokemije s 

predsjednicima sindikalnih središnjica kojima 

pripadaju sindikati koji djeluju u Ini i Petrokemiji: 

K. Severom (NHS), M. Novoselom (SSSH) i O. 

Matijaševićem (HURS). U ime SING-a sastanku su 

prisustvovali: J. Pipunić, I. Štimac, Z. Dužić, 

M. Brajenović i I. Grgurić.

U uvodnom izlaganju K. Sever je naglasio da sve 

središnjice podržavaju aktivnosti svojih sindikata, 

ali da smatra kako zajedno moramo tražiti 

otvorene razgovore s Vladom koja je ključan 

čimbenik u rješavanju pitanja INE i Petrokemije. 

Nadalje, Sever smatra da su za stanje u obje 

kompanije krive sve Vlade podjednako, ali to se više      
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ne može vratiti i ispraviti. I različite Uprave, koje su 

u kompanijama upravljale u ime Vade, zapostavljale 

su Inine rafinerije i modernizaciju Petrokemije. 

Nije prihvatljivo da za sve propuste ceh plaćaju 

radnici. Ne samo da su rafinerija Sisak i Petrokemija 

Kutina iznimno važni za Sisačko-moslavačku županiju 

nego su INA i Petrokemija ključni čimbenici 

hrvatskog gospodarstva koji ne mogu trpjeti 

nesposobnost i inertnost Vlade RH. K. Sever naglasio 

je i da je dogovor dvaju većinskih suvlasnika INE 

nužan, a ako su pregovori u pat-poziciji zbog 

pregovarača, onda ih treba zamijeniti kako bi se 

dijalog mogao nastaviti. 

Predstavnici sindikata i stožera u raspravama su 

doprinijeli oblikovanju zajedničkih zaključaka. 

Usuglašen je jedinstveni stav da je socijalni dijalog 

nužan. Zbog toga će SSSH, HNS i HURS tražiti hitan 

sastanak s premijerom i resornim ministrima kako bi 

se putem socijalnog dijaloga pokušali riješiti gorući 

problemi INE i Petrokemije Kutina. 

U sindikalne aktivnosti i aktivnosti Stožera za obranu radnih mjesta u Sisku i 
Petrokemiji uključene su i sindikalne središnjice.

Očuvati radna mjesta u Sisku i Rijeci

Nakon sastanka održana je zajednička konferencija 

za novinare na kojoj su sindikalni čelnici javnost 

obavijestili o dogovorenim stavovima. 

K. Sever je u izjavi novinarima naglasio da, bez 

obzira na pregovore koje većinski suvlasnici 

bezuspješno vode, Vlada RH mora poduzeti 

odlučne korake za spas proizvodnje u Sisku i Rijeci. 

Vlada također INI mora dati jasnu potporu u pogledu 

istraživanja i proizvodnje nafte i plina te stvoriti 

povoljno okruženje za daljnje investicije, a s ciljem 

očuvanja što većeg broja radnih mjesta. 

Petrokemija - oslonac hrvatske poljoprivrede

U vezi s Petrokemijom K. Sever je naglasio da je 

Petrokemija „žila kucavica“ hrvatske poljoprivrede i 

da će nestajanjem Petrokemije nestati i hrvatska 

poljoprivreda, što nikome ne bi smjelo biti u interesu. 

Vlada RH, koja je većinski vlasnik Petrokemije, trebala 

bi sustavno rješavati njezine probleme, a jedan je 

nužnost modernizacije kompanije kako bi bila 

sposobna za borbu s konkurencijom.

K. Sever ističe da je jedna od mogućnosti rješavanja 

problema Petrokemije dogovor Vlade i INE da se 

zajedničkim naporima Petrokemiji osigura niža 

cijena plina, što bi kompaniji omogućilo bolju 

konkurentnost u okruženju.

Čelnici sindikata naglasili su da su sindikati, za sada, 

orijentirani na socijalni dijalog, s ciljem očuvanja što 

većeg broja radnih mjesta. Međutim, ne povuče li 

Vlada hitne poteze, sindikati će dogovoriti 

provođenje industrijskih akcija.

Poruka s održanog sindikalnog skupa je jasna: ne 

želimo lažna obećanja Vlade, već konkretne odluke 

i poteze kojima ćemo spasiti radna mjesta za radnike 

INE i Petrokemije Kutina.

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PODZEMNO 
SKLADIŠTE PLINA

U Zagrebu je 10. ožujka 2015. potpisan Kolektivni 

ugovor za Podzemno skladište plina d.o.o. za 2015. 

godinu. Do potpisivanja je došlo nakon pregovora 

koji su protekli u dobrom ozračju uz uvažavanje 

objektivnih okolnosti u kojima se pregovaralo.

Iako je pregovaračima malo toga išlo na ruku, 

novi Kolektivni ugovor bolji je od prethodnog, a 

ostavljena je mogućnost i za daljnja poboljšanja. 

Zato treba zahvaliti pregovaračima na uloženom 

trudu i ostvarenom rezultatu, tj. novom 

Kolektivnom ugovoru.

Kolektivni je ugovor potpisan na razdoblje od godinu 

dana s primjenom od 1. ožujka 2015. Potpisali su ga 

Krešimir Malec, direktor PSP-a, i Božo Mikuš, 

predsjednik Sindikata naftnog gospodarstva.
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