
POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TIFON

U Zagrebu je 14. travnja 2015. potpisan Kolektivni 
ugovor za TIFON d.o.o. U ime Uprave tvrtke 
Kolektivni su ugovor potpisale Jasmina Zubić, 
predsjednica Uprave, Ines Horvat, direktorica 
HR-a, a u ime SING-a Kolektivni je ugovor potpisala 
Nataša Lakić, povjerenica SING-a. Do potpisivanja 
Kolektivnog ugovora došlo je nakon uspješno 
završenih pregovora koji su protekli uz uvažavanje 
objektivnih okolnosti u kompaniji i društvu.
Kolektivni ugovor sklopljen je na 3 godine s 
početkom primjene od 1. siječnja 2015. godine.
Zahvaljujemo pregovaračkim odborima sindikata i 
poslodavca na uloženom trudu i ostvarenom 
rezultatu jer sklopljeni Kolektivni ugovor na 
najbolji mogući način jamči prava članovima 
sindikata i čuva socijalni mir u kompaniji.

Uspješno završeni pregovori i 
pobjeda socijalnog dijaloga
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POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM 
UGOVORU ZA CROSCO

Potpisivanjem Dodatka kolektivnom ugovoru 
riješen je jedan dio problema, no nema razloga 
za veselje. Nemilosrdno svjetsko tržište nije 
naklonjeno Croscu i njegovim radnicima. 
S takvim problemima bili smo već suočeni, 
pa od poslodavca očekujemo da uloži dodatne 
napore kako bi osigurao posao za sve 
Crosco-ve radnike. 

Pobijedio je socijalni dijalog

Svoje nezadovoljstvo prebacivanjem mladih 
radnika Crosca u agenciju potkraj prošle godine 
SING je iskazao nepotpisivanjem Dodatka 
Kolektivnom ugovoru. SING se zalagao za rješenja 
koja bi poslodavca onemogućila u tome da 

Potpisan kolektivni ugovor za Tifon. Potpisan dodatak Kolektivnom ugovoru za 
Crosco. Implementacija HAY metode vrednovanja radnih mjesta.

samostalno, bez konzultacija sa sindikatom, 
angažira radnike posredstvom agencije, a 
poslodavac je zahtijevao veću fleksibilnost u 
upravljanju radnicima.  Pregovori su vođeni u vrlo 
nepovoljnim okolnostima jer niska cijena nafte na 
svjetskom tržištu ima važan utjecaj na 
angažiranost Crosco-vih bušaćih postrojenja, 
zbog čega  negativne posljedice osjećaju i radnici 
koji na tim postrojenjima rade. Ipak se došlo do 
kompromisnog rješenja. U Dodatku Kolektivnom 
ugovoru utvrđeni su kriteriji koji će poslodavca bar 
donekle onemogućiti u prebacivanju radnika u 
agenciju.  Zadržan je i kontinuitet u socijalnom 
dijalogu koji je svih ovih godina u Croscu bio na 
vrlo visokoj razini i znatno doprinio rješavanju 
problema s kojima se Crosco, od osnutka, 
suočavao na uzburkanom svjetskom tržištu.

Radnici na određeno vrijeme

Velika većina radnika koji imaju ugovor o radu u 
Croscu ili u agenciji, a ugovor im istječe 30. travnja 
2015., privremeno može odahnuti. Naime, 
poslodavac je donio odluku da će ugovori biti 
produženi za daljnja tri mjeseca. Nažalost, šest 
radnika Crosca i šest radnika koje je Crosco 
angažirao putem agencije sljedećeg tjedna  dobit 
će obavijest poslodavca o tome da im poslodavac 
ne namjerava produžiti ugovore o radu. Prema 
riječima poslodavca, možemo zaključiti da je 
donesena odluka rezultat dugotrajne analize uz 
uvažavanje cjelokupne situacije u kompaniji. 
SING očekuje od poslodavca da uloži dodatne 
napore kako bi osigurao što više posla za sve 
Crosco-ve radnike i stvorio preduvjete da radnike 
kojima sada nije mogao produžiti ugovore o radu, 
vrati na posao čim prije to  bude moguće. 

Zabrinutost radnika Crosca

Članovi u CROSCU svjesni su ozbiljnosti situacije 
u kojoj se kompanije nalazi, a posebno Sektor 
bušenja. Uzrok nepovoljne situacije jest slaba 
angažiranost Crosco-vih bušaćih postrojenja 
uslijed još uvijek relativno niske cijene nafte zbog 
koje su svjetske kompanije zaustavile istražne 
radove ili su ih svele na minimum. 

Uslijed takvih okolnosti članovi se SING-u 
svakodnevno obraćaju s upitima na koje im ne 
možemo odgovoriti. S ciljem pravodobnog 
informiranja radnika Crosca poslodavcu smo 
predložili održavanje skupova radnika, na kojima 
bi poslodavac radnike informirao o stanju u 
kompaniji, planovima i odgovorio na sva njihova 
pitanja. Vjerujemo da će poslodavac inicijativu 
prihvatiti kako bismo se na vrijeme posvetili 
organizaciji skupa i prikupljanju pitanja.

IMPLEMENTACIJA HAY METODE 
VREDNOVANJA RADNIH MJESTA

Uvođenjem HAY metode vrednovanja radnih 
mjesta u TRS-u, HOSTIN-u i INA-Osijek Petrol-u bit 
će zaokružen proces implementacije nove metode 
vrednovanja radnih mjesta u INI i INA-Grupi. 
S tim ciljem SING je 16. travnja 2015. s 
poslodavcem potpisao Sporazum o implementaciji 
HAY metode vrednovanja radnih mjesta u 
HOSTIN-u. Identičan  Sporazum sindikati su s 
poslodavcem sklopili i za TRS 20. travnja 2015. 
godine.

Na temelju potpisanih sporazuma TRS i HOSTIN 
obavit će vrednovanje radnih mjesta, a nakon toga 
pristupiti pregovorima sa sindikatima za sklapanje 
dodataka kolektivnim ugovorima.

Implementacija nove metode vrednovanja 
radnih mjesta u obje tvrtke predviđena je od 
1. srpnja 2015., čemu će prethoditi sklapanje 
dodataka kolektivnim ugovorima, bez kojih nije 
moguće uvesti novu metodu vrednovanja 
radnih mjesta.

Odluku o implementaciji HAY metode 
vrednovanja radnih mjesta u INA-Osijek Petrolu 
poslodavac još nije donio jer odluka ovisi o 
odlukama poslodavca o tome hoće li INA-Osijek 
Petrol nastaviti djelovati kao zasebna kompanija 
u INA-Grupi ili će njezina djelatnost biti 
integrirana u INA d.d.



POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TIFON

U Zagrebu je 14. travnja 2015. potpisan Kolektivni 
ugovor za TIFON d.o.o. U ime Uprave tvrtke 
Kolektivni su ugovor potpisale Jasmina Zubić, 
predsjednica Uprave, Ines Horvat, direktorica 
HR-a, a u ime SING-a Kolektivni je ugovor potpisala 
Nataša Lakić, povjerenica SING-a. Do potpisivanja 
Kolektivnog ugovora došlo je nakon uspješno 
završenih pregovora koji su protekli uz uvažavanje 
objektivnih okolnosti u kompaniji i društvu.
Kolektivni ugovor sklopljen je na 3 godine s 
početkom primjene od 1. siječnja 2015. godine.
Zahvaljujemo pregovaračkim odborima sindikata i 
poslodavca na uloženom trudu i ostvarenom 
rezultatu jer sklopljeni Kolektivni ugovor na 
najbolji mogući način jamči prava članovima 
sindikata i čuva socijalni mir u kompaniji.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM 
UGOVORU ZA CROSCO

Potpisivanjem Dodatka kolektivnom ugovoru 
riješen je jedan dio problema, no nema razloga 
za veselje. Nemilosrdno svjetsko tržište nije 
naklonjeno Croscu i njegovim radnicima. 
S takvim problemima bili smo već suočeni, 
pa od poslodavca očekujemo da uloži dodatne 
napore kako bi osigurao posao za sve 
Crosco-ve radnike. 

Pobijedio je socijalni dijalog

Svoje nezadovoljstvo prebacivanjem mladih 
radnika Crosca u agenciju potkraj prošle godine 
SING je iskazao nepotpisivanjem Dodatka 
Kolektivnom ugovoru. SING se zalagao za rješenja 
koja bi poslodavca onemogućila u tome da 

samostalno, bez konzultacija sa sindikatom, 
angažira radnike posredstvom agencije, a 
poslodavac je zahtijevao veću fleksibilnost u 
upravljanju radnicima.  Pregovori su vođeni u vrlo 
nepovoljnim okolnostima jer niska cijena nafte na 
svjetskom tržištu ima važan utjecaj na 
angažiranost Crosco-vih bušaćih postrojenja, 
zbog čega  negativne posljedice osjećaju i radnici 
koji na tim postrojenjima rade. Ipak se došlo do 
kompromisnog rješenja. U Dodatku Kolektivnom 
ugovoru utvrđeni su kriteriji koji će poslodavca bar 
donekle onemogućiti u prebacivanju radnika u 
agenciju.  Zadržan je i kontinuitet u socijalnom 
dijalogu koji je svih ovih godina u Croscu bio na 
vrlo visokoj razini i znatno doprinio rješavanju 
problema s kojima se Crosco, od osnutka, 
suočavao na uzburkanom svjetskom tržištu.

Radnici na određeno vrijeme

Velika većina radnika koji imaju ugovor o radu u 
Croscu ili u agenciji, a ugovor im istječe 30. travnja 
2015., privremeno može odahnuti. Naime, 
poslodavac je donio odluku da će ugovori biti 
produženi za daljnja tri mjeseca. Nažalost, šest 
radnika Crosca i šest radnika koje je Crosco 
angažirao putem agencije sljedećeg tjedna  dobit 
će obavijest poslodavca o tome da im poslodavac 
ne namjerava produžiti ugovore o radu. Prema 
riječima poslodavca, možemo zaključiti da je 
donesena odluka rezultat dugotrajne analize uz 
uvažavanje cjelokupne situacije u kompaniji. 
SING očekuje od poslodavca da uloži dodatne 
napore kako bi osigurao što više posla za sve 
Crosco-ve radnike i stvorio preduvjete da radnike 
kojima sada nije mogao produžiti ugovore o radu, 
vrati na posao čim prije to  bude moguće. 

INFO Broj 144/15. 
20. travnja 2015.

Zabrinutost radnika Crosca

Članovi u CROSCU svjesni su ozbiljnosti situacije 
u kojoj se kompanije nalazi, a posebno Sektor 
bušenja. Uzrok nepovoljne situacije jest slaba 
angažiranost Crosco-vih bušaćih postrojenja 
uslijed još uvijek relativno niske cijene nafte zbog 
koje su svjetske kompanije zaustavile istražne 
radove ili su ih svele na minimum. 

Uslijed takvih okolnosti članovi se SING-u 
svakodnevno obraćaju s upitima na koje im ne 
možemo odgovoriti. S ciljem pravodobnog 
informiranja radnika Crosca poslodavcu smo 
predložili održavanje skupova radnika, na kojima 
bi poslodavac radnike informirao o stanju u 
kompaniji, planovima i odgovorio na sva njihova 
pitanja. Vjerujemo da će poslodavac inicijativu 
prihvatiti kako bismo se na vrijeme posvetili 
organizaciji skupa i prikupljanju pitanja.

IMPLEMENTACIJA HAY METODE 
VREDNOVANJA RADNIH MJESTA

Uvođenjem HAY metode vrednovanja radnih 
mjesta u TRS-u, HOSTIN-u i INA-Osijek Petrol-u bit 
će zaokružen proces implementacije nove metode 
vrednovanja radnih mjesta u INI i INA-Grupi. 
S tim ciljem SING je 16. travnja 2015. s 
poslodavcem potpisao Sporazum o implementaciji 
HAY metode vrednovanja radnih mjesta u 
HOSTIN-u. Identičan  Sporazum sindikati su s 
poslodavcem sklopili i za TRS 20. travnja 2015. 
godine.

Na temelju potpisanih sporazuma TRS i HOSTIN 
obavit će vrednovanje radnih mjesta, a nakon toga 
pristupiti pregovorima sa sindikatima za sklapanje 
dodataka kolektivnim ugovorima.

Implementacija nove metode vrednovanja 
radnih mjesta u obje tvrtke predviđena je od 
1. srpnja 2015., čemu će prethoditi sklapanje 
dodataka kolektivnim ugovorima, bez kojih nije 
moguće uvesti novu metodu vrednovanja 
radnih mjesta.

Odluku o implementaciji HAY metode 
vrednovanja radnih mjesta u INA-Osijek Petrolu 
poslodavac još nije donio jer odluka ovisi o 
odlukama poslodavca o tome hoće li INA-Osijek 
Petrol nastaviti djelovati kao zasebna kompanija 
u INA-Grupi ili će njezina djelatnost biti 
integrirana u INA d.d.



POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TIFON

U Zagrebu je 14. travnja 2015. potpisan Kolektivni 
ugovor za TIFON d.o.o. U ime Uprave tvrtke 
Kolektivni su ugovor potpisale Jasmina Zubić, 
predsjednica Uprave, Ines Horvat, direktorica 
HR-a, a u ime SING-a Kolektivni je ugovor potpisala 
Nataša Lakić, povjerenica SING-a. Do potpisivanja 
Kolektivnog ugovora došlo je nakon uspješno 
završenih pregovora koji su protekli uz uvažavanje 
objektivnih okolnosti u kompaniji i društvu.
Kolektivni ugovor sklopljen je na 3 godine s 
početkom primjene od 1. siječnja 2015. godine.
Zahvaljujemo pregovaračkim odborima sindikata i 
poslodavca na uloženom trudu i ostvarenom 
rezultatu jer sklopljeni Kolektivni ugovor na 
najbolji mogući način jamči prava članovima 
sindikata i čuva socijalni mir u kompaniji.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM 
UGOVORU ZA CROSCO

Potpisivanjem Dodatka kolektivnom ugovoru 
riješen je jedan dio problema, no nema razloga 
za veselje. Nemilosrdno svjetsko tržište nije 
naklonjeno Croscu i njegovim radnicima. 
S takvim problemima bili smo već suočeni, 
pa od poslodavca očekujemo da uloži dodatne 
napore kako bi osigurao posao za sve 
Crosco-ve radnike. 

Pobijedio je socijalni dijalog

Svoje nezadovoljstvo prebacivanjem mladih 
radnika Crosca u agenciju potkraj prošle godine 
SING je iskazao nepotpisivanjem Dodatka 
Kolektivnom ugovoru. SING se zalagao za rješenja 
koja bi poslodavca onemogućila u tome da 

samostalno, bez konzultacija sa sindikatom, 
angažira radnike posredstvom agencije, a 
poslodavac je zahtijevao veću fleksibilnost u 
upravljanju radnicima.  Pregovori su vođeni u vrlo 
nepovoljnim okolnostima jer niska cijena nafte na 
svjetskom tržištu ima važan utjecaj na 
angažiranost Crosco-vih bušaćih postrojenja, 
zbog čega  negativne posljedice osjećaju i radnici 
koji na tim postrojenjima rade. Ipak se došlo do 
kompromisnog rješenja. U Dodatku Kolektivnom 
ugovoru utvrđeni su kriteriji koji će poslodavca bar 
donekle onemogućiti u prebacivanju radnika u 
agenciju.  Zadržan je i kontinuitet u socijalnom 
dijalogu koji je svih ovih godina u Croscu bio na 
vrlo visokoj razini i znatno doprinio rješavanju 
problema s kojima se Crosco, od osnutka, 
suočavao na uzburkanom svjetskom tržištu.

Radnici na određeno vrijeme

Velika većina radnika koji imaju ugovor o radu u 
Croscu ili u agenciji, a ugovor im istječe 30. travnja 
2015., privremeno može odahnuti. Naime, 
poslodavac je donio odluku da će ugovori biti 
produženi za daljnja tri mjeseca. Nažalost, šest 
radnika Crosca i šest radnika koje je Crosco 
angažirao putem agencije sljedećeg tjedna  dobit 
će obavijest poslodavca o tome da im poslodavac 
ne namjerava produžiti ugovore o radu. Prema 
riječima poslodavca, možemo zaključiti da je 
donesena odluka rezultat dugotrajne analize uz 
uvažavanje cjelokupne situacije u kompaniji. 
SING očekuje od poslodavca da uloži dodatne 
napore kako bi osigurao što više posla za sve 
Crosco-ve radnike i stvorio preduvjete da radnike 
kojima sada nije mogao produžiti ugovore o radu, 
vrati na posao čim prije to  bude moguće. 

Zabrinutost radnika Crosca

Članovi u CROSCU svjesni su ozbiljnosti situacije 
u kojoj se kompanije nalazi, a posebno Sektor 
bušenja. Uzrok nepovoljne situacije jest slaba 
angažiranost Crosco-vih bušaćih postrojenja 
uslijed još uvijek relativno niske cijene nafte zbog 
koje su svjetske kompanije zaustavile istražne 
radove ili su ih svele na minimum. 

Uslijed takvih okolnosti članovi se SING-u 
svakodnevno obraćaju s upitima na koje im ne 
možemo odgovoriti. S ciljem pravodobnog 
informiranja radnika Crosca poslodavcu smo 
predložili održavanje skupova radnika, na kojima 
bi poslodavac radnike informirao o stanju u 
kompaniji, planovima i odgovorio na sva njihova 
pitanja. Vjerujemo da će poslodavac inicijativu 
prihvatiti kako bismo se na vrijeme posvetili 
organizaciji skupa i prikupljanju pitanja.

IMPLEMENTACIJA HAY METODE 
VREDNOVANJA RADNIH MJESTA

Uvođenjem HAY metode vrednovanja radnih 
mjesta u TRS-u, HOSTIN-u i INA-Osijek Petrol-u bit 
će zaokružen proces implementacije nove metode 
vrednovanja radnih mjesta u INI i INA-Grupi. 
S tim ciljem SING je 16. travnja 2015. s 
poslodavcem potpisao Sporazum o implementaciji 
HAY metode vrednovanja radnih mjesta u 
HOSTIN-u. Identičan  Sporazum sindikati su s 
poslodavcem sklopili i za TRS 20. travnja 2015. 
godine.

Na temelju potpisanih sporazuma TRS i HOSTIN 
obavit će vrednovanje radnih mjesta, a nakon toga 
pristupiti pregovorima sa sindikatima za sklapanje 
dodataka kolektivnim ugovorima.

INFO Broj 144/15. 
20. travnja 2015.

Implementacija nove metode vrednovanja 
radnih mjesta u obje tvrtke predviđena je od 
1. srpnja 2015., čemu će prethoditi sklapanje 
dodataka kolektivnim ugovorima, bez kojih nije 
moguće uvesti novu metodu vrednovanja 
radnih mjesta.

Odluku o implementaciji HAY metode 
vrednovanja radnih mjesta u INA-Osijek Petrolu 
poslodavac još nije donio jer odluka ovisi o 
odlukama poslodavca o tome hoće li INA-Osijek 
Petrol nastaviti djelovati kao zasebna kompanija 
u INA-Grupi ili će njezina djelatnost biti 
integrirana u INA d.d.

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: dr. sc. Marko Alerić, Godina XVII


