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POTPISAN SPORAZUM
ZA INA MS d.o.o.
U Zagrebu je 29. srpnja 2015. potpisan Sporazum za INA Maloprodajni servisi d.o.o.
između Uprave INE i sindikata koji djeluju u INI, čime su završeni višemjesečni
pregovori o održivom operativnom modelu upravljanja ININE maloprodajne mreže.

Sporazum su s Upravom INE d.d. i predstavnicima
INE-MS-a potpisala sva 3 sindikata koji djeluju u INI i
predstavnik Radničkog vijeća INE. U ime SING-a
Sporazum je potpisala predsjednica SING-a Jasna
Pipunić, a u ime Uprave INE njezin predsjednik Zoltan
Aldott i član Uprave INE Davor Mayer. Potpisivanjem
tog Sporazuma za INU Maloprodajni servisi d.o.o.
stvoren je preduvjet da radnici benzinskih postaja
nastave rad u ININOM ovisnom društvu u 100
postotnom vlasništvu INE - model INA-MS upravljanja
maloprodajnom mrežom kako bi se zaustavilo daljnje
uvođenje PSUM modela upravljanja benzinskim
postajama - Partnerstvo, a radnici bili prepušteni sami
sebi bez kolektivnog ugovora sa strahom da će
izgubiti radna mjesta.
Sporazum kao preduvjet za INA Maloprodajne
servise d.o.o.
Da podsjetimo, pregovori o modelu ININE maloprodaje
započeli su 30. ožujka 2015., a završeni su 9. srpnja
2015. završnim usuglašenim tekstom Sporazuma i
nacrta Kolektivnog ugovora za INA Maloprodajne
servise d.o.o. U ime SING-a u pregovorima o modelu
ININE maloprodaje sudjelovali su J. Pipunić, M.
Orošnjak, I. Ćosić, M. Cuković i T. Ivančić.
Sklapanjem Sporazuma za INA-MS dogovorena su
prava radnika, uvjeti i obveze sindikata, RV INA d.d. i
poslodavca u novom ovisnom društvu u kojem bi
radnici benzinskih postaja nastavili svoj rad s novim
ugovorima o radu od siječnja 2016. Potpisanim

sporazumom stvoren je preduvjet za potpisivanje
novoga Kolektivnog ugovora na dvije godine između
sindikata i Poslodavca, a koji će formalno biti
sklopljen prije početka rada INA-MS-a.

Zašto INA Maloprodajni servisi d.o.o.?
Nakon što je više od 30 benzinskih postaja iz
sustava INE u Regiji Zagreb predano na upravljanje
Partnerima (PSUM model), sindikati su potkraj siječnja
2015. podnijeli inicijativu Upravi INE za pregovorima o
budućnosti ININE maloprodaje i radnika koji rade na
benzinskim postajama. Nakon prihvaćanja intenzivno
su pregovarali s jedinim ciljem da se pregovorima i
određenim odricanjima od materijalnih prava radnika
u novom ovisnom društvu spriječi odlazak cjelokupne
ININE maloprodajne mreže u PSUM model čije je
uvođenje INA započela sredinom 2013. Uvođenjem
Pilot projekta - Postani poduzetnik nakon početnih
dvadesetak BP INA je namjeravala do kraja 2016. ili u
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prvoj polovini 2017. sve benzinske postaje dati na
upravljanje partnerima. Radnicima koji bi kod njih
nastavili raditi materijalna bi primanja bila smanjena i
do 50 posto u odnosu na sadašnja, a o nesigurnosti
radnih mjesta ne treba ni govoriti.

Republike Hrvatske također završiti u PSUM modelu
upravljanja zbog već prije donesenih odluka Uprave
INE. I tijekom ovih pregovora PSUM model nam je
stalno visio nad glavom. Njegove dobre rezultate
Poslodavac je stalno naglašavao, a sindikati nisu imali
mogućnost dokazati suprotno.

Pogled u nedavnu prošlost
Sindikatima u ovim pregovorima nije išlo u prilog
postojanje i razvijanje PSUM modela koji je nastao
kao posljedica odbijanja bilo kakvih razgovora i
pregovora o održivu modelu upravljanja benzinskim
postajama bilo unutar INE d.d. 2012. bilo u INA-grupi
2013. godine. Tada je to bilo moguće učiniti uz znatno
manje smanjenje materijalnih primanja. Nažalost,
tada određene grupacije radnika i predstavnika nekih
sindikata nisu mogle predvidjeti što će se dogoditi u
bliskoj budućnosti s radnicima benzinskih postaja, tj.
da će doći vrijeme kada će se Poslodavac odlučiti za
model upravljanja maloprodajnom mrežom koji će biti
najlošiji za radnike, a neće odgovarati ni sindikatima.

Što donosi Sporazum za INA Maloprodajne
servise d.o.o.
Danas potpisani Sporazum ima 14 članaka, a o tome
hoće li, kako i koliko dugo INA-MS živjeti ovisi o
radnicima benzinskih postaja.
Ovaj Sporazum ne donosi se da bi se primjenjivao
godinu ili dvije pa da nakon toga sve padne u vodu,
nego je ozbiljan projekt sindikata i Poslodavca koji bi
radnicima benzinskih postaja trebao osigurati radna
mjesta bez straha i neizvjesnosti, uz kolektivni ugovor
koji i dalje znači obvezu svih potpisnika i jamči
radnicima da će sve što je dogovoreno biti i isplaćeno
te da će i dalje po materijalnim pravima biti najbolje
plaćeni na tržištu rada u RH kada govorimo o
benzinskim postajama i prodaji naftnih derivata.
Također posebna se pozornost pridaje kvaliteti
usluge i ocjeni tajnog kupca tzv. mystery-shoppinga
prilikom obilaska benzinskih postaja. Ocjene će se
davati svaki mjesec, a sindikati će imati uvid u
ocjenjivanje. Moramo napomenuti da je ocjena tajnog
kupca jedan od ključnih elemenata koji mogu utjecati
na postojanje INA-MS d.o.o.

Mi u SING-u odavno smo bili svjesni opasnosti koja
prijeti radnicima, pa kada je Poslodavac 2012. inicirao
pregovore o održivosti ININE maloprodaje, dočekali
smo ih s iskustvom koje smo prikupili tijekom
dugogodišnje suradnje s kolegama u inozemstvu, ali
nas nažalost nitko nije želio slušati. Dio benzinskih
postaja u Regiji Zagreb završio je u PSUM modelu s
tim da će još 30-ak benzinskih postaja širom

Ono što je važno naglasiti jest da razina kvalitete
usluge ne smije pasti ispod razine koju Poslodavac
smatra zadovoljavajućom u odnosu na uslugu na
benzinskim postajama koje su u PSUM modelu. Nakon
prvog kvartala Poslodavac će poduzeti korektivne
mjere, no ako se razina usluge ne popravi, BP može
odlukom poslodavca prijeći u PSUM model. Ako bi na
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većini BP koje djeluju unutar INEMS-a razina usluge
padala, moglo bi doći do raskida Sporazuma i
Poslodavac bi nastavio s Partnerstvom.

dovele do pregovora, kao i svjesni činjenice da je
sklapanje Sporazuma jedini način da se zaštite radna
mjesta i prava radnika na benzinskim postajama,
sindikati su uvjete prihvatili sporazumno.

Mi u SING-u čvrsto vjerujemo u naše članove na
benzinskim postajama koji kvalitetno obavljaju svoj
posao, pa ne sumnjamo da će u novom društvu
nastaviti raditi na isti način i da neće ugroziti
opstanak INA-MS-a.
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Tri ključna uvjeta za Sporazum
Da Poslodavac ništa nije želio prepustiti slučaju,
dokazuju i 3 uvjeta koja je stavio pred sindikate, jasno
iskazavši stav da bez njihova ispunjenja ne može
pristati na Sporazum. Najprije je želio dogovoriti
razuman postotak o tome koliko će radnika prijeći u
novo društvo, pa je zatražio od INAŠ-a da povuče
tužbu koju protiv INE vodi zbog PSUM – modela i
također uvjetovao suglasnost Radničkog vijeća na sve
odluke o organizacijskim promjenama koje će
donositi na temelju Sporazuma i na sve poslovno
uvjetovane otkaze ugovora o radu za radnike koji ne
žele prijeći u INA-MS. Zbog svih okolnosti koje su

Prava radnika u INA-MS-u
Svi radnici u INA-MS-u imat će ugovore o radu na
neodređeno/određeno vrijeme, odnosno onakav
ugovor kakav su imali u trenutku prijelaza u INA-MS.
Radnicima se priznaje kontinuitet radnog staža, imat
će pravo na isplatu jubilarnih nagrada, ali u
neoporezivu iznosu. Dodatak za rad subotom i za
drugu smjenu radnicima neće biti isplaćivan, a isto
tako u MS-u neće biti isplate jednokratnog dodatka
na plaću u iznosu od 1.150,00 kn. Uskrsnica i dar djeci
u povodu božićnih blagdana bit će kao i za radnike
INE, a regres i božićnica bit će za radnike INA-MS-a
ukupno 2.500,00 kn. Troškovi prijevoza bit će niži za
10%. Rad nedjeljom, noćni i prekovremeni rad ostaju
kao i do sada. Za rad na blagdan radnici će imati pravo
na dodatak od 50%, a ako blagdan pada u nedjelju,
dodaci se kumuliraju.
Kada se sve uzme u obzir, prava radnika INA-MS-a bit
će daleko viša od prava radnika u PSUM-modelu, ali
ipak niža u odnosu na ono što su imali do sada.
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potpisnik Sporazuma, mora dati suglasnost na svaki
pojedinačni otkaz ugovora o radu za radnika koji ne
prihvati prijelaz u INA-MS.
Kako će izgledati nova organizacija INA-MS-a još
nam nije poznato, odnosno koji bi dijelovi INE, čije je
poslovanje vezano uz benzinske postaje, još trebali
prijeći u INA-MS. Namjeravane odluke Poslodavca o
tome saznat ćemo tijekom listopada i studenog, kada
će Poslodavac Radničkom vijeću dostaviti na
savjetovanje promjene u organizaciji.

Poseban status otpremnina
Otpremnina za poslovno ili osobno uvjetovani otkaz
ugovora o radu u prvoj godini iznosit će 80% bruto
plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije
otkaza ugovora o radu, a u drugoj godini 60%.
Važno je napomenuti da će za radnike INA-MS-a
otpremnina u stvarnosti biti oporeziva. Ako radnik
stekne pravo na otpremninu, Poslodavac će mu
otpremninu isplatiti za cjelokupan radni staž, ali zbog
poreznih propisa neoporezivo će samo biti onoliko
koliko je radnik proveo u INA-MS-u.
Aktivnosti prijelaza u INA–MS
Postupak prijelaza radnika s BP u INA-MS počeo bi
sredinom rujna 2015. Radnicima će biti ponuđen na
potpis sporazumni raskid ugovora o radu s INOM i
novi ugovor o radu s INA-MS-om. Radnici koji ne
prihvate prijelaz u INA-MS bit će u INI d.d. proglašeni
viškom i steći pravo na isplatu otpremnine u skladu s
odredbama KU INE, odnosno braniteljskog
sporazuma. Radničko vijeće, koje je isto tako

Svaki radnik koji prihvati prijelaz u INA-MS stječe
pravo na isplatu posebne nagrade („obeštećenja“)
koja će ovisiti o razlici između osnovne plaće u INI i
nove osnovne plaće u INA-MS-u, uvećane za
1,150,00 kn pomnožene sa šest mjeseci. Pravo na
isplatu obeštećenja ostvarit će radnik koji će u
INA-MS-u imati nižu osnovnu plaću u odnosu na
dotadašnju u INI. U tom slučaju radnik je dužan
osobno dostaviti zahtjev u roku od 90 dana od dana
stupanja na rad u INA-MS i uz zahtjev priložiti
presliku novog ugovora o radu.
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Kako ne bi bilo zabune, podsjećamo članove na to da
je isplata posebne nagrade u bruto iznosu jer je zakon
tretira kao i plaću te je Poslodavac dužan obračunati
pripadajuće doprinose i poreze.
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Pobjeda socijalnog dijaloga
Nakon nekoliko godina prosvjeda i bezuspješnih
pregovora između sindikata i Poslodavca napokon se
početkom 2015. godine naziralo da bi se ipak nešto
moglo dogovoriti kako radnici s benzinskih postaja i
sve benzinske postaje INE ne bi bile dane na
upravljanje Partnerima. Za to je trebalo dobre volje sa
svih strana, da se sjedne za stol i sve riješi socijalnim
dijalogom. Ponekad je atmosfera na pregovorima
dolazila i do točke vrelišta, čak je postojala i realna
opasnost da do dogovora neće doći jer smo u nekim
stavovima bili na sasvim suprotnim stajalištima, no
ipak su pronađena kompromisna rješenja. I danas,
nakon za sindikate mukotrpnih višemjesečnih

pregovora, ima onih „velikih boraca“ koji pljuju po
svemu što je dogovoreno, a sindikate nazivaju
izdajnicima i prodanim dušama. Očito ti ljudi nisu
svjesni vremena i prostora u kojem se nalazimo,
žive i dalje u nekim drugim vremenima, ne
prihvaćajući da su sindikati za radnike odabrali ono
što je manje štetno i nisu ih prepustili na milost i
nemilost poslodavcu koji bi ih sam odveo u PSUM
model. Postavlja se pitanje u čije ime rade upravo
takvi ljudi koji bez imalo sindikalnog iskustva
paušalno daju preporuke radnicima da ne prihvate
Sporazum ili prijelaz u INA-MS?
Sve ipak ovisi o radnicima
Sindikati su preuzeli odgovornost i ispunili svoju
osnovnu ulogu, a to je zaštita prava radnika i očuvanje
radnih mjesta. Naravno da nitko, ni sindikati ni radnici,
nisu sretni zbog toga što se sklapanjem Sporazuma
radnicima umanjuju ukupna primanja. Da bi Sporazum,
odnosno INA-MS zaživio, potrebno je da najmanje 70%
radnika prihvati prijelaz u novu kompaniju. Ne ispune
li se svi preduvjeti, Poslodavac će nastaviti s PSUM
modelom koji će progutati sve benzinske postaje iz
sustava INE u vrlo kratkom roku. Jesu li sindikati
uspješno ispregovarali Sporazum, odlučit će sami
radnici s benzinskih postaja. Nakon potpisivanja
Sporazuma na sindikatima je obveza da radnicima
daju sve potrebne informacije i obrazloženja kako bi
točno znali što mogu očekivati u slučaju prijelaza u
INA-MS ili ostanka u INI. Sve aktivnosti započet će
sredinom rujna i u njima članovi SING-a neće biti sami.
Pri sagledavanju svih činjenica potrebnih za
donošenje tako teških odluka pomagat će im
sindikalni povjerenici i SING-ova pravna služba.
No, svaki će član sam za sebe morati donijeti odluku
o tome želi li nastaviti raditi ili ne želi.

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

