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Sretan Uskrs!
Dragi naši radnici, članovi i članice,
pred nama je Uskrs, najveći kršćanski blagdan i vrijeme kada
slavimo nadu u svijet zajedništva i solidarnosti među ljudima.
Neka nam Uskrs bude poticaj da jedni drugima činimo dobro,
iskreno se pridržavajući temeljnih kršćanskih vrednota i dajući
tako svoj doprinos izgradnji snažnije kompanije,
ali i pravednijeg društva.
Svima koji slave Kristovo uskrsnuće, želimo sretan i radostan
Uskrs i neka im u srcima zavlada duh radosti dok blagdane
provode u toplini svojih domova, okruženi prijateljima i obitelji.

Na redovitom skupu radnika
Plinacra Uprava najavila reviziju
sistematizacije radnih mjesta
S MINISTROM O INI

veliku štetu našoj kompaniji i njezinim radnicima.
S ministrom i njegovim suradnicima otvoreno smo

U organizaciji Nezavisnih hrvatskih sindikata, u

razgovarali o svim problemima te naglasili kako

Zagrebu, 17. ožujka 2016., predstavnici SING-a i

očekujemo konkretne poteze Vlade RH s ciljem zaštite

EKN-a održali su sastanak s ministrom gospodarstva,

Ine kao najveće hrvatske energetske kompanije.

Tomislavom Panenićem, i njegovim suradnicima.

SKUP RADNIKA PLINACRA
Krešimir Sever, predsjednik NHS-a, predstavnici
SING-a, Jasna Pipunić i Ivan Ćosić te v.d. glavnog

U Zagrebu, 17. ožujka 2016., održan je, u organizaciji

povjerenika EKN-ove podružnice Ine-raﬁnerije

Radničkog vijeća, 4. redoviti Skup radnika Plinacra.

nafte Sisak, Zvonimir Mikloš, razgovarali su s

Član RV-a, Berislav Lipovac, podnio je izvještaj o radu

ministrom gospodarstva, Tomislavom Panenićem,

Radničkog vijeća u proteklom razdoblju, a predsjednik

i njegovim suradnicima, Leom Prelecem,

Uprave, Marin Zovko, obrazložio je rezultate

zamjenikom ministra i Borisom Hajdukovićem,

poslovanja za 2015. godinu te ukratko predstavio

pomoćnikom ministra, o aktualnostima u Ini i

planove za 2016. godinu.

naftno-plinskom gospodarstvu RH.
Aktivnosti Radničkog vijeća
Sastanak je održan na inicijativu SING-a jer
smatramo svojom obvezom da kao najjači sindikat u

Podnoseći izvještaj o radu RV-a i njegovim brojnim

Ini i naftno-plinskom gospodarstvu RH ukažemo na

aktivnostima, Berislav Lipovac je pozvao radnike da

potrebu hitnog rješavanja odnosa dvaju Ininih

svakodnevno prate rad Radničkog vijeća putem

suvlasnika koji su u proteklom razdoblju nanijeli

intraneta jer u posebnom direktoriju RV objavljuje
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sve svoje aktivnosti. Isto tako, naglasio je otvorenost

stimulacija radnika, način zapošljavanja, potreba

RV-a za sve prijedloge i inicijative radnika te ih pozvao

ugradnje video nadzora, bonusi Uprave, medicinski

da se svakodnevno javljaju Radničkom vijeću kako bi se

aktivan programirani odmor i sl., ali ipak je najviše

ubrzalo rješavanje eventualnih problema radnika.

pitanja bilo o sistematizaciji radnih mjesta i nedavnim
unaprjeđenjima.

Plinacro - stabilna kompanija
Obrazlažući rezultate poslovanja za 2015. godinu,
predsjednik Uprave, Marin Zovko, osvrnuo se na rad
svakog pojedinog sektora i njegovih radnika te
naglasio njegovu važnost i doprinos radnika u
ukupnim rezultatima poslovanja. Pritom je naglasio
da je Uprava zadovoljna ostvarenim rezultatima te da
isti nisu rezultat menadžmenta nego svih radnika u
kompaniji.

I prije održavanja Skupa radnika, Radničkom vijeću i
sindikatu javili su se radnici koji su ukazali na to da
prema njihovu mišljenju, unaprjeđenja radnika nisu
napravljena sustavno i u skladu s najboljom praksom.
Na navedene probleme koje su članovi uočili, SING i
članovi RV-a ukazali su predsjedniku Uprave, na
sastanku održanom 8. ožujka 2016. godine.
U 2016. godini prihod Plinacra je i dalje stabilan, a
kompaniju očekuju daljnje aktivnosti koje su nužne za

Poslodavac najavio reviziju sistematizacije

prilagodbu poslovanja sukladno standardima

radnih mjesta

Europske unije.
Nakon sastanka s predstavnicima SING-a i RV-a te
Na osnovu podnesenog izvještaja o stanju u

uvidjevši brojna pitanja radnika posvećena

kompaniji, možemo zaključiti da se radnici Plinacra ne

problematici sistematizacije radnih mjesta i

trebaju bojati za sigurnost svojih radnih mjesta.

unaprjeđenju radnika, predsjednik Uprave, Marin
Zovko, obavijestio je prisutne radnike da će Uprava

Brojna pitanja radnika

kompanije napraviti reviziju sistematizacije radnih
mjesta i sustava unaprjeđenja radnika. Svjesni smo

Radnici su RV-u dostavili velik broj pitanja iz različitih

da su sistematizacija radnih mjesta, opisi poslova i

područja kao što su: Pravilnik o obrazovanju,

odluke o unaprjeđenju određenih radnika u
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nadležnosti poslodavca, ali smo zadovoljni odlukom o

Pozivamo sve koji to još nisu učinili da preuzmu svoje

najavljenoj reviziji jer su upravo to problemi na koje su

korisničko ime i lozinku od kolegice Višnje Blažok na

ukazivali naši članovi.

tel.: 01/4501-620 ili 099/2531-856 i započnu s
korištenjem aplikacije.

Nadamo se da će novi sustav uvažavati dobre prakse
u drugim poduzećima te da će sustav unaprjeđivanja

Isto tako, podsjećamo članove na mogućnost

biti transparentan s jasnim kriterijima koji vrednuju

korištenja SING-ove mobilne aplikacije M SING.

individualni učinak svakog radnika i njegov doprinos

O SING-ovim aplikacijama više možete saznati na

ostvarivanju poslovnih rezultata kompanije.

internetskoj adresi: http:www.sing.hr/msing/

Održavanje skupova radnika dio je zakonske
obveze poslodavca i Radničkog vijeća, ali i sastavni
dio kvalitetnog dijaloga u kompaniji. Skupu je
prisustvovao velik broj radnika koji su svojim
kvalitetnim raspravama ukazali na nužnost
održavanja skupova koji potiču izravnu komunikaciju
radnika i čelništva kompanije.

WEB M SING
SING-ova internetska aplikacija, koju smo stavili u
funkciju prošlog mjeseca, u završnoj je fazi izrade.
Zahtjeve za sve pogodnosti koje pruža SING moguće
je već sada podnijeti putem aplikacije i na taj način
ubrzat ćete dostavu svojih zahtjeva, uz istovremeno
praćenje tijeka njihove realizacije.

Sve članove koji već sada koriste nove aplikacije
pozivamo da se sa svojim primjedbama, prijedlozima i

Nakon donošenja odluka Glavnog povjereništva o

dojmovima o korištenju istih jave na adresu

uvjetima rada SING-ova odmarališta u Malinskoj i

elektroničke pošte: visnja.blazok@sing.hr. Cilj nam je

kamp-kućica u sezoni 2016., koja će biti donesena

izraditi aplikaciju u skladu s potrebama i željama naših

tijekom travnja, putem aplikacije moći ćete podnijeti

članova, kako bi ona bila što jednostavnija za

zahtjev za korištenjem SING-ovih objekata za odmor

korištenje. Krajem ove godine u potpunosti ćemo

te nakon odobrenja zahtjeva preuzeti uputnicu.

napustiti stari način podnošenja zahtjeva putem
telefaksa i elektroničke pošte, zbog toga krenite s
registracijom na novi SING-ov WEB sustav.

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: Nataša Sulić, Godina XVIII

