
Ako u 2016. godini rezultati poslovanja to budu dopuštali, 
radnicima će automatski biti isplaćene razlike dodatka na 
plaću, regres i razlika „božićnice“.

Na jesen počinju novi pregovori za koje se moramo nadati 
da će se odvijati u puno povoljnijim uvjetima te da ćemo 
moći vratiti sva ona prava kojih su se radnici privremeno 
odrekli.
 
Najteži pregovori do sada

U INI i Croscu ovo su bili najteži progovori do sada. 
Ništa sindikatima „nije išlo na ruku“. Neriješeni vlasnički 
odnosi, niska cijena nafte koja uzrokuje pad prihoda INE i 
znatno utječe na angažman CROSCO-vih bušaćih 
postrojenja okolnosti su u kojima smo morali  pregovarati. 
Kolektivni ugovor za INU rezultat je postupka mirenja 
tijekom kojeg su sindikati bili spremni, svim zakonom i 
dopuštenim sredstvima, braniti postojeću razinu plaća. 
Kolektivni ugovor za CROSCO rezultat je razumijevanja 
članova sindikata i visokog stupnja solidarnosti, samo s 
jednim ciljem, a to je zadržavanje što većeg broja radnih 
mjesta dok se situacija na tržištu ne poboljša.

Vjerujemo da su naši članovi u poduzećima INA-Grupe 
svjesni dobrobiti koju im nosi sklapanje kolektivnog 
ugovora na neodređeno vrijeme, a vrijeme će pokazati i 
zašto. Prava radnika su osigurana pa ne moraju strahovati 
da će prilikom svakih novih pregovora sva njihova prava 
biti upitna ili da će kolektivni ugovor prestati važiti. 
Ovakav kolektivni ugovor otvara mogućnost pregovora o 
pojedinim pitanjima, uz čuvanje dostignute razine prava 
radnika. Postavljanje nerealnih zahtjeva, lažna 
revolucionarnost bez pokrića i odgovornosti ne štiti prava, 
već radnike servira na milost i nemilost poslodavcima. 
Vjerujemo da se nitko od radnika INE i poduzeća u 
INA-Grupi ne bi želio mijenjati s radnicima CROSCO-a čiji 
će KU vrijediti do kraja ove godine ili npr. radnicima na 
partnerskim BP INE koji uopće nemaju sklopljen kolektivni 
ugovor. Sklapanjem kolektivnih ugovora na neodređeno 
vrijeme sindikati su dokazali odgovornost i zrelost te 
ispunili svoju najvažniju, na zakonu utemeljenu ulogu, a to 
je zaštita prava radnika putem kolektivnih ugovora. 
To mogu učiniti samo sindikati koji imaju podršku svojih 
članova, jer radnicima ništa nije poklonjeno, već su se za 
sve izborili reprezentativni sindikati i njihovi članovi. 

Zahvaljujemo svim članovima SING-a koji su nam tijekom 
teških kolektivnih pregovora pružali bezrezervnu podršku 
uz koju smo uspjeli očuvati postojeću razinu plaća radnika.

KONSTITUIRANA RADNIČKA VIJEĆA 
STSI-A I JANAF-A

Na čelu RV-a dosadašnji predsjednik 

Konstituirajuća sjednica Radničkog vijeća STSI-a održana 
je 31. svibnja 2016. godine. SING-ova i EKN-ova lista 
osvojila je najveći broj glasova radnika STSI-a, pa je za 
predsjednika RV-a izabran dosadašnji predsjednik 
Radivoj Čemeljić, a Tomislav Marđetko za njegova 
zamjenika. Ujedno, Radivoj Čemeljić je izabran za 
predstavnika radnika u Nadzornom odboru STSI-a.

Nova/stara predsjednica

Na konstituirajućoj sjednici Radničkog vijeća JANAF-a 
održanoj 23. svibnja 2016. za predsjednicu je izabrana 
Melita Madžo, nositeljica SING-ove liste, koja je tu dužnost 
obnašala u prethodnom mandatu. Za zamjenika 
predsjednika RV-a izabran je Franjo Brzac. Radnička vijeća 
STSI-a i JANAF-a izabrana su na mandatno razdoblje od 
četiri godine. Članovima radničkih vijeća želimo uspješan 
rad na dobrobit radnika u kompanijama u kojima djeluju.

NOVI PSP-i SING-a u Ivanić-Gradu

Tvrtko Ćosić, Ivan Košutić i Tugomir Križanić novi su 
profesionalni povjerenici SING-a koji djeluju na području 
SING-ova ureda u Ivanić-Gradu. Vjerujemo da ste kolege 
već i osobno upoznali jer su od dana od kada su stupili na 

dužnost svakodnevno među članovima na terenu. 
Pridruživanje novih profesionalnih povjerenika u Rijeci 
(H. Vuković) i Ivanić-Gradu, dosadašnjem timu SING-ovih 
profesionalaca, dokaz je novog načina rada SING-a među 
svojim članovima. U Ivanić-Gradu i Rijeci uredi SING-a bit 
će na dvije lokacije, kako bi SING-ovi povjerenici bili što 
bliže članovima za koje rade i pomagali u radu glavnim 
povjerenicima SING-a koji često, zbog obveza na svojim 
radnim mjestima, ne mogu boraviti među članovima svoje 
podružnice koliko bi to željeli. 

Na SING-ovim mrežnim stranicama www.sing.hr možete 
pronaći kontakte svih SING-ovih profesionalaca i 
SING-ovih pravnika. Obratite im se s punim povjerenjem i 
zahtijevajte rješavanje problema s kojima se suočavate na 
svom radnom mjestu.

Kontinuiranom edukacijom do sigurnog posla i 
budućnosti

Antonio Županović u RNR radi od 1982. godine, a od 
2000. godine  radi kao voditelj pogona u smjeni. 
Nakon provedenih organizacijskih promjena Antonio je 
s uspjehom završio edukaciju i o novim uvjetima rada u 
RNR kaže:
„Reorganizacija koje je provedena rezultirala je 
smanjenjem broja operatera, a da to istodobno nije bilo 
popraćeno modernizacijom i tehnološkim inovacijama 
tako da trenutno imamo manje ljudi i teško je sve zadaće 
odraditi u takvim uvjetima. Uvijek postoji bojazan hoćemo 
li sve stići napraviti na vrijeme. Koliko znam, modernizacija 
je u planu, a do tada trebamo preživjeti.  

Kad je riječ o uvjetima, u novom Kolektivnom ugovoru 
neki su iznosi smanjeni, ali uspjehom smatram da imamo 
Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme. S obzirom na 
cijene nafte na tržištu vjerujem da je to najbolje što se 
moglo postići u ovom trenutku. Zadovoljan sam što se tiče 
povećanja i iznosa bruto plaće, ali s obzirom na manji broj 
ljudi to ujedno znači i više posla, ali i više odgovornosti. 
Uz daljnju modernizaciju, koja je glavni preduvjet 
uspješnog funkcioniranja rafinerije, nakon niza godina bez 
ulaganja u edukaciju i usavršavanje u planu su napokon 
edukacije u proizvodnji, što znači jačanje znanja o 
postrojenjima, pumpama, kompresorima, instrumentaciji, 
kemizmu i ostalome što će nam naposljetku osigurati 
posao i  budućnost.“

Sindikat je na našoj strani i moramo se držati zajedno

Dvadesetjednogodišnji Damjan Grahovac jedan je od 
novih zaposlenika u INI, zaposlen kao prodavač na BP u 
Našicama od početka veljače ove godine. 

Prije zaposlenja u INI Damjan je radio u limarskoj radionici. 
„Zanimljivo je, plaćom sam zadovoljan jer je bolja od 
prijašnje, a moram priznati da je i posao fizički lakši od 
onog koji sam prije imao“, kaže Damjan i nastavlja, „no, i 
odgovornost je daleko veća“. Kaže da su ga kolege dobro 
prihvatili, da su svi vrlo susretljivi i da nikome nije teško 
uputiti ga, pokazati mu ili odgovoriti na pitanja koja ima o 
radu na benzinskoj postaji.

„Zadovoljan sam, rad u velikoj kompaniji poput INE ipak 
znači ne samo sigurnost nego i mogućnost da se dalje 
obrazujemo. Neka sam predavanja već prošao, poput 
toksikologije, a slijede edukacije iz prve pomoći, 
higijenskog minimuma, auto plina...“. 

Član je SING-a jer, kako napominje, „sindikat je tu da 
stoji na našoj strani i moramo se držati zajedno. 
Nisam član sindikata zbog kase uzajame pomoći ili 
sličnoga, ali svakako je mirnije spavati kad znaš da postoji 
i pravna služba u tvom sindikatu koja pruža besplatnu 
pomoć svim članovima, makar se nadamo da nam neće 
zatrebati. No, nikad ne znamo što nas čeka“.  

Po uzoru na INU u STSI-u, INA-Mazivima, TRS-u i HOSTINU 
sklopljeni su kolektivni ugovori na neodređeno vrijeme. 
Kolektivni ugovor za INA-Maziva potpisan je 23. svibnja 
2016., Kolektivni ugovori za STSI i TRS potpisani su 
24. svibnja 2016., a za HOSTIN 3. lipnja 2016. godine. 
Sve kolektivne ugovore u ime SING-a je potpisala  
predsjednica Jasna Pipunić.

Odredbe navedenih kolektivnih ugovora usklađene su s 
Kolektivnim ugovor za INU, pa su tako i u tim društvima 
utvrđene jubilarne nagrade u neoporezivom iznosu, 
regres će biti isplaćen u iznosu od 1.500,00 kn, a 
otpremnina za poslovno i osobno uvjetovane otkaze 
ugovora o radu ne može biti viša od ukupno 18 plaća 
svakog pojedinog radnika. 

Odredbe u sudjelovanju radnika u uspješnosti kompanije 
usklađene su s odredbama kolektivnog ugovora za INU.
S obzirom na to da već imamo informaciju da će 
sudjelovanje radnika u dobiti kompanije za 2015. godinu 
u INI biti isplaćeno, najvjerojatnije 9. lipnja 20016. u iznosu 
od oko 2.600,00 kn bruto po radniku, još uvijek očekujemo 
očitovanje menadžmenta o tome jesu li pojedina društva 

Potpisani kolektivni 
ugovori na neodređeno u 
poduzećima INA-Grupe
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u INA-Grupi ispunila uvjete utvrđene kolektivnim 
ugovorima (ostvarenje EBIT i poslovnog plana) i na taj 
način stekla pravo na isplatu posebne nagrade za 
sudjelovanje u uspjehu kompanije. 

Za IMS Kolektivni ugovor na dvije godine

Kolektivni ugovor za IMS potpisan je 23. svibnja 2016. 
godine i primjenjivat će se od 31. prosinca 2017. godine, 
uz produženu primjenu od 3 mjeseca. O sadržaju 
Kolektivnog ugovora pregovaralo se  tijekom pregovora 
za Sporazum, ali uvjeti za njegovo sklapanje stečeni su 
nakon utvrđivanja reprezentativnosti sindikata. 
Zadovoljni smo jer smo u ovom kolektivnom ugovoru već 
napravili korak unaprijed i ponovno uveli plaćanje rada na 
državni praznik, kao i u ostalim poduzećima INA-Grupe. 

CROSCO – potpisivanje do kraja tjedna

Kolektivni ugovor za Crosco bit će uskoro potpisan i vrijedit 
će do kraja ove godine. Kako smo već obavijestili radnike, 
regres u iznosu od 1.500,00 kn radnicima Crosca neće biti 
isplaćen, „božićnica“ će iznositi 600,00 kn, dodatak za rad u 
2. smjeni neće biti isplaćivan, dodatak za prekovremeni rad 
iznosit će 30 %, a uvodi se i „čekanje“ za koje će naknada 
iznositi 75 % osnovne mjesečne plaće radnika. Poslodavac 
se obvezao da će nastojati rotirati radnike na čekanju, kako 
bi svi što ravnomjernije podnijeli teret krize. 
 
Nakon skupa radnika u Ivanić-Gradu, održanog 13. svibnja 
2016., na kojem je SING dobio podršku za sklapanje KU u 
dogovorenom sadržaju, uložili smo dodatan napor i u 
pregovorima uspjeli osigurati dodatno povećanje dodatka 
na plaću u iznosu od 850,00 kn, za razliku od 800,00 kn, 
što je bilo dogovoreno tijekom pregovora.

Potpisani kolektivni ugovori u STSI-u, INA-Mazivima, TRS-u i HOSTINU, 
konstituirana Radnička vijeća STSI-a i JANAF-a

SING – sindikat sa srcem

Na BP Našice na radnom mjestu prodavača radi naš kolega 
tridesetčetverogodišnji Vedran Ibriks. „Kad sam se 
zaposlio u INI, kolege su mi rekli da ima nekoliko sindikata. 
Informirao sam se i odlučio se učlaniti u SING. Vjerujem da 
trebamo biti solidarni i stajati jedni uz druge, zajedno 
radimo, zajedno živimo.“ 

Vedran je i otac male Jane, četverogodišnje djevojčice 
čija bolest zahtijeva kontinuiranu brigu i nadzor. 
Naime, stalne promjene razine šećera u krvi kod Jane 
zahtijevaju stalnu kontrolu, kako ne bi došlo do težih 
posljedica. Vedran kaže da su najprije mjerili razinu šećera 
u krvi iglom i aparatom koji mjeri razinu šećera, no to nije 
bilo rješenje zbog nepredvidivih oscilacija razine šećera. 
„Zapravo, u trenutku kad bismo izmjerili razinu šećera, 
znali bismo stanje, ali za 10 minuta više ne bismo znali 
koje je stanje, a ne možeš dijete ubosti svakih 
10 minuta...“ 

Rješenje je bilo u aparatu koji nije dostupan u Hrvatskoj i 
koji ne pokriva HZZO, a koji trajno mjeri razinu šećera u 
krvi. „Kad sam to spomenuo kolegama, rekli su mi da se 
javim u SING, da tamo postoji Humanitarni fond 
„Božidar Oreč“ i da možda mogu dobiti pomoć“, 
spominje Vedran.

„Javio sam se, priložio medicinsku dokumentaciju i išlo je 
brže od svih očekivanja. U roku od 14 dana sve je bilo 
riješeno i evo Jana danas ima aparat koji joj mjeri razinu 
šećera u krvi non-stop. Koristim se ovom prilikom kako bih 
zahvalio svojim kolegicama i kolegama u ime moje obitelji, 
svim članovima SING-a koji solidarnost pokazuju djelima. 
SING je zaista sindikat sa srcem.“



Ako u 2016. godini rezultati poslovanja to budu dopuštali, 
radnicima će automatski biti isplaćene razlike dodatka na 
plaću, regres i razlika „božićnice“.

Na jesen počinju novi pregovori za koje se moramo nadati 
da će se odvijati u puno povoljnijim uvjetima te da ćemo 
moći vratiti sva ona prava kojih su se radnici privremeno 
odrekli.
 
Najteži pregovori do sada

U INI i Croscu ovo su bili najteži progovori do sada. 
Ništa sindikatima „nije išlo na ruku“. Neriješeni vlasnički 
odnosi, niska cijena nafte koja uzrokuje pad prihoda INE i 
znatno utječe na angažman CROSCO-vih bušaćih 
postrojenja okolnosti su u kojima smo morali  pregovarati. 
Kolektivni ugovor za INU rezultat je postupka mirenja 
tijekom kojeg su sindikati bili spremni, svim zakonom i 
dopuštenim sredstvima, braniti postojeću razinu plaća. 
Kolektivni ugovor za CROSCO rezultat je razumijevanja 
članova sindikata i visokog stupnja solidarnosti, samo s 
jednim ciljem, a to je zadržavanje što većeg broja radnih 
mjesta dok se situacija na tržištu ne poboljša.

Vjerujemo da su naši članovi u poduzećima INA-Grupe 
svjesni dobrobiti koju im nosi sklapanje kolektivnog 
ugovora na neodređeno vrijeme, a vrijeme će pokazati i 
zašto. Prava radnika su osigurana pa ne moraju strahovati 
da će prilikom svakih novih pregovora sva njihova prava 
biti upitna ili da će kolektivni ugovor prestati važiti. 
Ovakav kolektivni ugovor otvara mogućnost pregovora o 
pojedinim pitanjima, uz čuvanje dostignute razine prava 
radnika. Postavljanje nerealnih zahtjeva, lažna 
revolucionarnost bez pokrića i odgovornosti ne štiti prava, 
već radnike servira na milost i nemilost poslodavcima. 
Vjerujemo da se nitko od radnika INE i poduzeća u 
INA-Grupi ne bi želio mijenjati s radnicima CROSCO-a čiji 
će KU vrijediti do kraja ove godine ili npr. radnicima na 
partnerskim BP INE koji uopće nemaju sklopljen kolektivni 
ugovor. Sklapanjem kolektivnih ugovora na neodređeno 
vrijeme sindikati su dokazali odgovornost i zrelost te 
ispunili svoju najvažniju, na zakonu utemeljenu ulogu, a to 
je zaštita prava radnika putem kolektivnih ugovora. 
To mogu učiniti samo sindikati koji imaju podršku svojih 
članova, jer radnicima ništa nije poklonjeno, već su se za 
sve izborili reprezentativni sindikati i njihovi članovi. 
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Zahvaljujemo svim članovima SING-a koji su nam tijekom 
teških kolektivnih pregovora pružali bezrezervnu podršku 
uz koju smo uspjeli očuvati postojeću razinu plaća radnika.

KONSTITUIRANA RADNIČKA VIJEĆA 
STSI-A I JANAF-A

Na čelu RV-a dosadašnji predsjednik 

Konstituirajuća sjednica Radničkog vijeća STSI-a održana 
je 31. svibnja 2016. godine. SING-ova i EKN-ova lista 
osvojila je najveći broj glasova radnika STSI-a, pa je za 
predsjednika RV-a izabran dosadašnji predsjednik 
Radivoj Čemeljić, a Tomislav Marđetko za njegova 
zamjenika. Ujedno, Radivoj Čemeljić je izabran za 
predstavnika radnika u Nadzornom odboru STSI-a.

Nova/stara predsjednica

Na konstituirajućoj sjednici Radničkog vijeća JANAF-a 
održanoj 23. svibnja 2016. za predsjednicu je izabrana 
Melita Madžo, nositeljica SING-ove liste, koja je tu dužnost 
obnašala u prethodnom mandatu. Za zamjenika 
predsjednika RV-a izabran je Franjo Brzac. Radnička vijeća 
STSI-a i JANAF-a izabrana su na mandatno razdoblje od 
četiri godine. Članovima radničkih vijeća želimo uspješan 
rad na dobrobit radnika u kompanijama u kojima djeluju.

NOVI PSP-i SING-a u Ivanić-Gradu

Tvrtko Ćosić, Ivan Košutić i Tugomir Križanić novi su 
profesionalni povjerenici SING-a koji djeluju na području 
SING-ova ureda u Ivanić-Gradu. Vjerujemo da ste kolege 
već i osobno upoznali jer su od dana od kada su stupili na 

dužnost svakodnevno među članovima na terenu. 
Pridruživanje novih profesionalnih povjerenika u Rijeci 
(H. Vuković) i Ivanić-Gradu, dosadašnjem timu SING-ovih 
profesionalaca, dokaz je novog načina rada SING-a među 
svojim članovima. U Ivanić-Gradu i Rijeci uredi SING-a bit 
će na dvije lokacije, kako bi SING-ovi povjerenici bili što 
bliže članovima za koje rade i pomagali u radu glavnim 
povjerenicima SING-a koji često, zbog obveza na svojim 
radnim mjestima, ne mogu boraviti među članovima svoje 
podružnice koliko bi to željeli. 

Na SING-ovim mrežnim stranicama www.sing.hr možete 
pronaći kontakte svih SING-ovih profesionalaca i 
SING-ovih pravnika. Obratite im se s punim povjerenjem i 
zahtijevajte rješavanje problema s kojima se suočavate na 
svom radnom mjestu.

Kontinuiranom edukacijom do sigurnog posla i 
budućnosti

Antonio Županović u RNR radi od 1982. godine, a od 
2000. godine  radi kao voditelj pogona u smjeni. 
Nakon provedenih organizacijskih promjena Antonio je 
s uspjehom završio edukaciju i o novim uvjetima rada u 
RNR kaže:
„Reorganizacija koje je provedena rezultirala je 
smanjenjem broja operatera, a da to istodobno nije bilo 
popraćeno modernizacijom i tehnološkim inovacijama 
tako da trenutno imamo manje ljudi i teško je sve zadaće 
odraditi u takvim uvjetima. Uvijek postoji bojazan hoćemo 
li sve stići napraviti na vrijeme. Koliko znam, modernizacija 
je u planu, a do tada trebamo preživjeti.  

Kad je riječ o uvjetima, u novom Kolektivnom ugovoru 
neki su iznosi smanjeni, ali uspjehom smatram da imamo 
Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme. S obzirom na 
cijene nafte na tržištu vjerujem da je to najbolje što se 
moglo postići u ovom trenutku. Zadovoljan sam što se tiče 
povećanja i iznosa bruto plaće, ali s obzirom na manji broj 
ljudi to ujedno znači i više posla, ali i više odgovornosti. 
Uz daljnju modernizaciju, koja je glavni preduvjet 
uspješnog funkcioniranja rafinerije, nakon niza godina bez 
ulaganja u edukaciju i usavršavanje u planu su napokon 
edukacije u proizvodnji, što znači jačanje znanja o 
postrojenjima, pumpama, kompresorima, instrumentaciji, 
kemizmu i ostalome što će nam naposljetku osigurati 
posao i  budućnost.“

Sindikat je na našoj strani i moramo se držati zajedno

Dvadesetjednogodišnji Damjan Grahovac jedan je od 
novih zaposlenika u INI, zaposlen kao prodavač na BP u 
Našicama od početka veljače ove godine. 

Prije zaposlenja u INI Damjan je radio u limarskoj radionici. 
„Zanimljivo je, plaćom sam zadovoljan jer je bolja od 
prijašnje, a moram priznati da je i posao fizički lakši od 
onog koji sam prije imao“, kaže Damjan i nastavlja, „no, i 
odgovornost je daleko veća“. Kaže da su ga kolege dobro 
prihvatili, da su svi vrlo susretljivi i da nikome nije teško 
uputiti ga, pokazati mu ili odgovoriti na pitanja koja ima o 
radu na benzinskoj postaji.

„Zadovoljan sam, rad u velikoj kompaniji poput INE ipak 
znači ne samo sigurnost nego i mogućnost da se dalje 
obrazujemo. Neka sam predavanja već prošao, poput 
toksikologije, a slijede edukacije iz prve pomoći, 
higijenskog minimuma, auto plina...“. 

Član je SING-a jer, kako napominje, „sindikat je tu da 
stoji na našoj strani i moramo se držati zajedno. 
Nisam član sindikata zbog kase uzajame pomoći ili 
sličnoga, ali svakako je mirnije spavati kad znaš da postoji 
i pravna služba u tvom sindikatu koja pruža besplatnu 
pomoć svim članovima, makar se nadamo da nam neće 
zatrebati. No, nikad ne znamo što nas čeka“.  

Po uzoru na INU u STSI-u, INA-Mazivima, TRS-u i HOSTINU 
sklopljeni su kolektivni ugovori na neodređeno vrijeme. 
Kolektivni ugovor za INA-Maziva potpisan je 23. svibnja 
2016., Kolektivni ugovori za STSI i TRS potpisani su 
24. svibnja 2016., a za HOSTIN 3. lipnja 2016. godine. 
Sve kolektivne ugovore u ime SING-a je potpisala  
predsjednica Jasna Pipunić.

Odredbe navedenih kolektivnih ugovora usklađene su s 
Kolektivnim ugovor za INU, pa su tako i u tim društvima 
utvrđene jubilarne nagrade u neoporezivom iznosu, 
regres će biti isplaćen u iznosu od 1.500,00 kn, a 
otpremnina za poslovno i osobno uvjetovane otkaze 
ugovora o radu ne može biti viša od ukupno 18 plaća 
svakog pojedinog radnika. 

Odredbe u sudjelovanju radnika u uspješnosti kompanije 
usklađene su s odredbama kolektivnog ugovora za INU.
S obzirom na to da već imamo informaciju da će 
sudjelovanje radnika u dobiti kompanije za 2015. godinu 
u INI biti isplaćeno, najvjerojatnije 9. lipnja 20016. u iznosu 
od oko 2.600,00 kn bruto po radniku, još uvijek očekujemo 
očitovanje menadžmenta o tome jesu li pojedina društva 

u INA-Grupi ispunila uvjete utvrđene kolektivnim 
ugovorima (ostvarenje EBIT i poslovnog plana) i na taj 
način stekla pravo na isplatu posebne nagrade za 
sudjelovanje u uspjehu kompanije. 

Za IMS Kolektivni ugovor na dvije godine

Kolektivni ugovor za IMS potpisan je 23. svibnja 2016. 
godine i primjenjivat će se od 31. prosinca 2017. godine, 
uz produženu primjenu od 3 mjeseca. O sadržaju 
Kolektivnog ugovora pregovaralo se  tijekom pregovora 
za Sporazum, ali uvjeti za njegovo sklapanje stečeni su 
nakon utvrđivanja reprezentativnosti sindikata. 
Zadovoljni smo jer smo u ovom kolektivnom ugovoru već 
napravili korak unaprijed i ponovno uveli plaćanje rada na 
državni praznik, kao i u ostalim poduzećima INA-Grupe. 

CROSCO – potpisivanje do kraja tjedna

Kolektivni ugovor za Crosco bit će uskoro potpisan i vrijedit 
će do kraja ove godine. Kako smo već obavijestili radnike, 
regres u iznosu od 1.500,00 kn radnicima Crosca neće biti 
isplaćen, „božićnica“ će iznositi 600,00 kn, dodatak za rad u 
2. smjeni neće biti isplaćivan, dodatak za prekovremeni rad 
iznosit će 30 %, a uvodi se i „čekanje“ za koje će naknada 
iznositi 75 % osnovne mjesečne plaće radnika. Poslodavac 
se obvezao da će nastojati rotirati radnike na čekanju, kako 
bi svi što ravnomjernije podnijeli teret krize. 
 
Nakon skupa radnika u Ivanić-Gradu, održanog 13. svibnja 
2016., na kojem je SING dobio podršku za sklapanje KU u 
dogovorenom sadržaju, uložili smo dodatan napor i u 
pregovorima uspjeli osigurati dodatno povećanje dodatka 
na plaću u iznosu od 850,00 kn, za razliku od 800,00 kn, 
što je bilo dogovoreno tijekom pregovora.

SING – sindikat sa srcem

Na BP Našice na radnom mjestu prodavača radi naš kolega 
tridesetčetverogodišnji Vedran Ibriks. „Kad sam se 
zaposlio u INI, kolege su mi rekli da ima nekoliko sindikata. 
Informirao sam se i odlučio se učlaniti u SING. Vjerujem da 
trebamo biti solidarni i stajati jedni uz druge, zajedno 
radimo, zajedno živimo.“ 

Vedran je i otac male Jane, četverogodišnje djevojčice 
čija bolest zahtijeva kontinuiranu brigu i nadzor. 
Naime, stalne promjene razine šećera u krvi kod Jane 
zahtijevaju stalnu kontrolu, kako ne bi došlo do težih 
posljedica. Vedran kaže da su najprije mjerili razinu šećera 
u krvi iglom i aparatom koji mjeri razinu šećera, no to nije 
bilo rješenje zbog nepredvidivih oscilacija razine šećera. 
„Zapravo, u trenutku kad bismo izmjerili razinu šećera, 
znali bismo stanje, ali za 10 minuta više ne bismo znali 
koje je stanje, a ne možeš dijete ubosti svakih 
10 minuta...“ 

Rješenje je bilo u aparatu koji nije dostupan u Hrvatskoj i 
koji ne pokriva HZZO, a koji trajno mjeri razinu šećera u 
krvi. „Kad sam to spomenuo kolegama, rekli su mi da se 
javim u SING, da tamo postoji Humanitarni fond 
„Božidar Oreč“ i da možda mogu dobiti pomoć“, 
spominje Vedran.

„Javio sam se, priložio medicinsku dokumentaciju i išlo je 
brže od svih očekivanja. U roku od 14 dana sve je bilo 
riješeno i evo Jana danas ima aparat koji joj mjeri razinu 
šećera u krvi non-stop. Koristim se ovom prilikom kako bih 
zahvalio svojim kolegicama i kolegama u ime moje obitelji, 
svim članovima SING-a koji solidarnost pokazuju djelima. 
SING je zaista sindikat sa srcem.“



Ako u 2016. godini rezultati poslovanja to budu dopuštali, 
radnicima će automatski biti isplaćene razlike dodatka na 
plaću, regres i razlika „božićnice“.

Na jesen počinju novi pregovori za koje se moramo nadati 
da će se odvijati u puno povoljnijim uvjetima te da ćemo 
moći vratiti sva ona prava kojih su se radnici privremeno 
odrekli.
 
Najteži pregovori do sada

U INI i Croscu ovo su bili najteži progovori do sada. 
Ništa sindikatima „nije išlo na ruku“. Neriješeni vlasnički 
odnosi, niska cijena nafte koja uzrokuje pad prihoda INE i 
znatno utječe na angažman CROSCO-vih bušaćih 
postrojenja okolnosti su u kojima smo morali  pregovarati. 
Kolektivni ugovor za INU rezultat je postupka mirenja 
tijekom kojeg su sindikati bili spremni, svim zakonom i 
dopuštenim sredstvima, braniti postojeću razinu plaća. 
Kolektivni ugovor za CROSCO rezultat je razumijevanja 
članova sindikata i visokog stupnja solidarnosti, samo s 
jednim ciljem, a to je zadržavanje što većeg broja radnih 
mjesta dok se situacija na tržištu ne poboljša.

Vjerujemo da su naši članovi u poduzećima INA-Grupe 
svjesni dobrobiti koju im nosi sklapanje kolektivnog 
ugovora na neodređeno vrijeme, a vrijeme će pokazati i 
zašto. Prava radnika su osigurana pa ne moraju strahovati 
da će prilikom svakih novih pregovora sva njihova prava 
biti upitna ili da će kolektivni ugovor prestati važiti. 
Ovakav kolektivni ugovor otvara mogućnost pregovora o 
pojedinim pitanjima, uz čuvanje dostignute razine prava 
radnika. Postavljanje nerealnih zahtjeva, lažna 
revolucionarnost bez pokrića i odgovornosti ne štiti prava, 
već radnike servira na milost i nemilost poslodavcima. 
Vjerujemo da se nitko od radnika INE i poduzeća u 
INA-Grupi ne bi želio mijenjati s radnicima CROSCO-a čiji 
će KU vrijediti do kraja ove godine ili npr. radnicima na 
partnerskim BP INE koji uopće nemaju sklopljen kolektivni 
ugovor. Sklapanjem kolektivnih ugovora na neodređeno 
vrijeme sindikati su dokazali odgovornost i zrelost te 
ispunili svoju najvažniju, na zakonu utemeljenu ulogu, a to 
je zaštita prava radnika putem kolektivnih ugovora. 
To mogu učiniti samo sindikati koji imaju podršku svojih 
članova, jer radnicima ništa nije poklonjeno, već su se za 
sve izborili reprezentativni sindikati i njihovi članovi. 

Zahvaljujemo svim članovima SING-a koji su nam tijekom 
teških kolektivnih pregovora pružali bezrezervnu podršku 
uz koju smo uspjeli očuvati postojeću razinu plaća radnika.

KONSTITUIRANA RADNIČKA VIJEĆA 
STSI-A I JANAF-A

Na čelu RV-a dosadašnji predsjednik 

Konstituirajuća sjednica Radničkog vijeća STSI-a održana 
je 31. svibnja 2016. godine. SING-ova i EKN-ova lista 
osvojila je najveći broj glasova radnika STSI-a, pa je za 
predsjednika RV-a izabran dosadašnji predsjednik 
Radivoj Čemeljić, a Tomislav Marđetko za njegova 
zamjenika. Ujedno, Radivoj Čemeljić je izabran za 
predstavnika radnika u Nadzornom odboru STSI-a.

Nova/stara predsjednica

Na konstituirajućoj sjednici Radničkog vijeća JANAF-a 
održanoj 23. svibnja 2016. za predsjednicu je izabrana 
Melita Madžo, nositeljica SING-ove liste, koja je tu dužnost 
obnašala u prethodnom mandatu. Za zamjenika 
predsjednika RV-a izabran je Franjo Brzac. Radnička vijeća 
STSI-a i JANAF-a izabrana su na mandatno razdoblje od 
četiri godine. Članovima radničkih vijeća želimo uspješan 
rad na dobrobit radnika u kompanijama u kojima djeluju.

NOVI PSP-i SING-a u Ivanić-Gradu

Tvrtko Ćosić, Ivan Košutić i Tugomir Križanić novi su 
profesionalni povjerenici SING-a koji djeluju na području 
SING-ova ureda u Ivanić-Gradu. Vjerujemo da ste kolege 
već i osobno upoznali jer su od dana od kada su stupili na 

dužnost svakodnevno među članovima na terenu. 
Pridruživanje novih profesionalnih povjerenika u Rijeci 
(H. Vuković) i Ivanić-Gradu, dosadašnjem timu SING-ovih 
profesionalaca, dokaz je novog načina rada SING-a među 
svojim članovima. U Ivanić-Gradu i Rijeci uredi SING-a bit 
će na dvije lokacije, kako bi SING-ovi povjerenici bili što 
bliže članovima za koje rade i pomagali u radu glavnim 
povjerenicima SING-a koji često, zbog obveza na svojim 
radnim mjestima, ne mogu boraviti među članovima svoje 
podružnice koliko bi to željeli. 

Na SING-ovim mrežnim stranicama www.sing.hr možete 
pronaći kontakte svih SING-ovih profesionalaca i 
SING-ovih pravnika. Obratite im se s punim povjerenjem i 
zahtijevajte rješavanje problema s kojima se suočavate na 
svom radnom mjestu.

Tvrtko Ćosić je rođen 5. veljače 1978. godine u 
Slavonskom Brodu. Radnik je Crosca i član SING-a 
od 2002. godine. Većinu svog radnog vijeka u 
Croscu proveo je na remontu, izuzev 18 mjeseci 
kada je radio na naftnoj platformi. Na mjesto 
profesionalnog sindikalnog povjerenika dolazi s 
radnog mjesta „tornjaša na remontu“ i povjerenika 
svoje sindikalne grupe.
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Kontinuiranom edukacijom do sigurnog posla i 
budućnosti

Antonio Županović u RNR radi od 1982. godine, a od 
2000. godine  radi kao voditelj pogona u smjeni. 
Nakon provedenih organizacijskih promjena Antonio je 
s uspjehom završio edukaciju i o novim uvjetima rada u 
RNR kaže:
„Reorganizacija koje je provedena rezultirala je 
smanjenjem broja operatera, a da to istodobno nije bilo 
popraćeno modernizacijom i tehnološkim inovacijama 
tako da trenutno imamo manje ljudi i teško je sve zadaće 
odraditi u takvim uvjetima. Uvijek postoji bojazan hoćemo 
li sve stići napraviti na vrijeme. Koliko znam, modernizacija 
je u planu, a do tada trebamo preživjeti.  

Kad je riječ o uvjetima, u novom Kolektivnom ugovoru 
neki su iznosi smanjeni, ali uspjehom smatram da imamo 
Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme. S obzirom na 
cijene nafte na tržištu vjerujem da je to najbolje što se 
moglo postići u ovom trenutku. Zadovoljan sam što se tiče 
povećanja i iznosa bruto plaće, ali s obzirom na manji broj 
ljudi to ujedno znači i više posla, ali i više odgovornosti. 
Uz daljnju modernizaciju, koja je glavni preduvjet 
uspješnog funkcioniranja rafinerije, nakon niza godina bez 
ulaganja u edukaciju i usavršavanje u planu su napokon 
edukacije u proizvodnji, što znači jačanje znanja o 
postrojenjima, pumpama, kompresorima, instrumentaciji, 
kemizmu i ostalome što će nam naposljetku osigurati 
posao i  budućnost.“

Sindikat je na našoj strani i moramo se držati zajedno

Dvadesetjednogodišnji Damjan Grahovac jedan je od 
novih zaposlenika u INI, zaposlen kao prodavač na BP u 
Našicama od početka veljače ove godine. 

Prije zaposlenja u INI Damjan je radio u limarskoj radionici. 
„Zanimljivo je, plaćom sam zadovoljan jer je bolja od 
prijašnje, a moram priznati da je i posao fizički lakši od 
onog koji sam prije imao“, kaže Damjan i nastavlja, „no, i 
odgovornost je daleko veća“. Kaže da su ga kolege dobro 
prihvatili, da su svi vrlo susretljivi i da nikome nije teško 
uputiti ga, pokazati mu ili odgovoriti na pitanja koja ima o 
radu na benzinskoj postaji.

„Zadovoljan sam, rad u velikoj kompaniji poput INE ipak 
znači ne samo sigurnost nego i mogućnost da se dalje 
obrazujemo. Neka sam predavanja već prošao, poput 
toksikologije, a slijede edukacije iz prve pomoći, 
higijenskog minimuma, auto plina...“. 

Član je SING-a jer, kako napominje, „sindikat je tu da 
stoji na našoj strani i moramo se držati zajedno. 
Nisam član sindikata zbog kase uzajame pomoći ili 
sličnoga, ali svakako je mirnije spavati kad znaš da postoji 
i pravna služba u tvom sindikatu koja pruža besplatnu 
pomoć svim članovima, makar se nadamo da nam neće 
zatrebati. No, nikad ne znamo što nas čeka“.  

Po uzoru na INU u STSI-u, INA-Mazivima, TRS-u i HOSTINU 
sklopljeni su kolektivni ugovori na neodređeno vrijeme. 
Kolektivni ugovor za INA-Maziva potpisan je 23. svibnja 
2016., Kolektivni ugovori za STSI i TRS potpisani su 
24. svibnja 2016., a za HOSTIN 3. lipnja 2016. godine. 
Sve kolektivne ugovore u ime SING-a je potpisala  
predsjednica Jasna Pipunić.

Odredbe navedenih kolektivnih ugovora usklađene su s 
Kolektivnim ugovor za INU, pa su tako i u tim društvima 
utvrđene jubilarne nagrade u neoporezivom iznosu, 
regres će biti isplaćen u iznosu od 1.500,00 kn, a 
otpremnina za poslovno i osobno uvjetovane otkaze 
ugovora o radu ne može biti viša od ukupno 18 plaća 
svakog pojedinog radnika. 

Odredbe u sudjelovanju radnika u uspješnosti kompanije 
usklađene su s odredbama kolektivnog ugovora za INU.
S obzirom na to da već imamo informaciju da će 
sudjelovanje radnika u dobiti kompanije za 2015. godinu 
u INI biti isplaćeno, najvjerojatnije 9. lipnja 20016. u iznosu 
od oko 2.600,00 kn bruto po radniku, još uvijek očekujemo 
očitovanje menadžmenta o tome jesu li pojedina društva 

u INA-Grupi ispunila uvjete utvrđene kolektivnim 
ugovorima (ostvarenje EBIT i poslovnog plana) i na taj 
način stekla pravo na isplatu posebne nagrade za 
sudjelovanje u uspjehu kompanije. 

Za IMS Kolektivni ugovor na dvije godine

Kolektivni ugovor za IMS potpisan je 23. svibnja 2016. 
godine i primjenjivat će se od 31. prosinca 2017. godine, 
uz produženu primjenu od 3 mjeseca. O sadržaju 
Kolektivnog ugovora pregovaralo se  tijekom pregovora 
za Sporazum, ali uvjeti za njegovo sklapanje stečeni su 
nakon utvrđivanja reprezentativnosti sindikata. 
Zadovoljni smo jer smo u ovom kolektivnom ugovoru već 
napravili korak unaprijed i ponovno uveli plaćanje rada na 
državni praznik, kao i u ostalim poduzećima INA-Grupe. 

CROSCO – potpisivanje do kraja tjedna

Kolektivni ugovor za Crosco bit će uskoro potpisan i vrijedit 
će do kraja ove godine. Kako smo već obavijestili radnike, 
regres u iznosu od 1.500,00 kn radnicima Crosca neće biti 
isplaćen, „božićnica“ će iznositi 600,00 kn, dodatak za rad u 
2. smjeni neće biti isplaćivan, dodatak za prekovremeni rad 
iznosit će 30 %, a uvodi se i „čekanje“ za koje će naknada 
iznositi 75 % osnovne mjesečne plaće radnika. Poslodavac 
se obvezao da će nastojati rotirati radnike na čekanju, kako 
bi svi što ravnomjernije podnijeli teret krize. 
 
Nakon skupa radnika u Ivanić-Gradu, održanog 13. svibnja 
2016., na kojem je SING dobio podršku za sklapanje KU u 
dogovorenom sadržaju, uložili smo dodatan napor i u 
pregovorima uspjeli osigurati dodatno povećanje dodatka 
na plaću u iznosu od 850,00 kn, za razliku od 800,00 kn, 
što je bilo dogovoreno tijekom pregovora.

SING – sindikat sa srcem

Na BP Našice na radnom mjestu prodavača radi naš kolega 
tridesetčetverogodišnji Vedran Ibriks. „Kad sam se 
zaposlio u INI, kolege su mi rekli da ima nekoliko sindikata. 
Informirao sam se i odlučio se učlaniti u SING. Vjerujem da 
trebamo biti solidarni i stajati jedni uz druge, zajedno 
radimo, zajedno živimo.“ 

Vedran je i otac male Jane, četverogodišnje djevojčice 
čija bolest zahtijeva kontinuiranu brigu i nadzor. 
Naime, stalne promjene razine šećera u krvi kod Jane 
zahtijevaju stalnu kontrolu, kako ne bi došlo do težih 
posljedica. Vedran kaže da su najprije mjerili razinu šećera 
u krvi iglom i aparatom koji mjeri razinu šećera, no to nije 
bilo rješenje zbog nepredvidivih oscilacija razine šećera. 
„Zapravo, u trenutku kad bismo izmjerili razinu šećera, 
znali bismo stanje, ali za 10 minuta više ne bismo znali 
koje je stanje, a ne možeš dijete ubosti svakih 
10 minuta...“ 

Rješenje je bilo u aparatu koji nije dostupan u Hrvatskoj i 
koji ne pokriva HZZO, a koji trajno mjeri razinu šećera u 
krvi. „Kad sam to spomenuo kolegama, rekli su mi da se 
javim u SING, da tamo postoji Humanitarni fond 
„Božidar Oreč“ i da možda mogu dobiti pomoć“, 
spominje Vedran.

„Javio sam se, priložio medicinsku dokumentaciju i išlo je 
brže od svih očekivanja. U roku od 14 dana sve je bilo 
riješeno i evo Jana danas ima aparat koji joj mjeri razinu 
šećera u krvi non-stop. Koristim se ovom prilikom kako bih 
zahvalio svojim kolegicama i kolegama u ime moje obitelji, 
svim članovima SING-a koji solidarnost pokazuju djelima. 
SING je zaista sindikat sa srcem.“

Ivan Koštutić je rođen 23. rujna 1982. godine i 
najmlađi je član SING-ova tima. U Croscu radi od 
2003. od kada je i član SING-a, a bio je i povjerenik u 
svojoj sindikalnoj grupi. Na dužnost profesionalnog 
sindikalnog povjerenika je došao s radnog mjesta 
vođe smjene na bušenju.

Tugomir Križanić rođen je 2. svibnja 1971. godine. 
U Croscu radi od 1990. godine, a član je SING-a od 
2000. godine. U posljednja dva mandata obnašao je 
dužnost povjerenika u svojoj sindikalnoj grupi. Cijeli 
svoj radni vijek radio je u Servisu cementacije i 
stimulacije, a na dužnost SING-ova PSP-a dolazi s 
radnog mjesta samostalni tehničar.



Ako u 2016. godini rezultati poslovanja to budu dopuštali, 
radnicima će automatski biti isplaćene razlike dodatka na 
plaću, regres i razlika „božićnice“.

Na jesen počinju novi pregovori za koje se moramo nadati 
da će se odvijati u puno povoljnijim uvjetima te da ćemo 
moći vratiti sva ona prava kojih su se radnici privremeno 
odrekli.
 
Najteži pregovori do sada

U INI i Croscu ovo su bili najteži progovori do sada. 
Ništa sindikatima „nije išlo na ruku“. Neriješeni vlasnički 
odnosi, niska cijena nafte koja uzrokuje pad prihoda INE i 
znatno utječe na angažman CROSCO-vih bušaćih 
postrojenja okolnosti su u kojima smo morali  pregovarati. 
Kolektivni ugovor za INU rezultat je postupka mirenja 
tijekom kojeg su sindikati bili spremni, svim zakonom i 
dopuštenim sredstvima, braniti postojeću razinu plaća. 
Kolektivni ugovor za CROSCO rezultat je razumijevanja 
članova sindikata i visokog stupnja solidarnosti, samo s 
jednim ciljem, a to je zadržavanje što većeg broja radnih 
mjesta dok se situacija na tržištu ne poboljša.

Vjerujemo da su naši članovi u poduzećima INA-Grupe 
svjesni dobrobiti koju im nosi sklapanje kolektivnog 
ugovora na neodređeno vrijeme, a vrijeme će pokazati i 
zašto. Prava radnika su osigurana pa ne moraju strahovati 
da će prilikom svakih novih pregovora sva njihova prava 
biti upitna ili da će kolektivni ugovor prestati važiti. 
Ovakav kolektivni ugovor otvara mogućnost pregovora o 
pojedinim pitanjima, uz čuvanje dostignute razine prava 
radnika. Postavljanje nerealnih zahtjeva, lažna 
revolucionarnost bez pokrića i odgovornosti ne štiti prava, 
već radnike servira na milost i nemilost poslodavcima. 
Vjerujemo da se nitko od radnika INE i poduzeća u 
INA-Grupi ne bi želio mijenjati s radnicima CROSCO-a čiji 
će KU vrijediti do kraja ove godine ili npr. radnicima na 
partnerskim BP INE koji uopće nemaju sklopljen kolektivni 
ugovor. Sklapanjem kolektivnih ugovora na neodređeno 
vrijeme sindikati su dokazali odgovornost i zrelost te 
ispunili svoju najvažniju, na zakonu utemeljenu ulogu, a to 
je zaštita prava radnika putem kolektivnih ugovora. 
To mogu učiniti samo sindikati koji imaju podršku svojih 
članova, jer radnicima ništa nije poklonjeno, već su se za 
sve izborili reprezentativni sindikati i njihovi članovi. 

Zahvaljujemo svim članovima SING-a koji su nam tijekom 
teških kolektivnih pregovora pružali bezrezervnu podršku 
uz koju smo uspjeli očuvati postojeću razinu plaća radnika.

KONSTITUIRANA RADNIČKA VIJEĆA 
STSI-A I JANAF-A

Na čelu RV-a dosadašnji predsjednik 

Konstituirajuća sjednica Radničkog vijeća STSI-a održana 
je 31. svibnja 2016. godine. SING-ova i EKN-ova lista 
osvojila je najveći broj glasova radnika STSI-a, pa je za 
predsjednika RV-a izabran dosadašnji predsjednik 
Radivoj Čemeljić, a Tomislav Marđetko za njegova 
zamjenika. Ujedno, Radivoj Čemeljić je izabran za 
predstavnika radnika u Nadzornom odboru STSI-a.

Nova/stara predsjednica

Na konstituirajućoj sjednici Radničkog vijeća JANAF-a 
održanoj 23. svibnja 2016. za predsjednicu je izabrana 
Melita Madžo, nositeljica SING-ove liste, koja je tu dužnost 
obnašala u prethodnom mandatu. Za zamjenika 
predsjednika RV-a izabran je Franjo Brzac. Radnička vijeća 
STSI-a i JANAF-a izabrana su na mandatno razdoblje od 
četiri godine. Članovima radničkih vijeća želimo uspješan 
rad na dobrobit radnika u kompanijama u kojima djeluju.

NOVI PSP-i SING-a u Ivanić-Gradu

Tvrtko Ćosić, Ivan Košutić i Tugomir Križanić novi su 
profesionalni povjerenici SING-a koji djeluju na području 
SING-ova ureda u Ivanić-Gradu. Vjerujemo da ste kolege 
već i osobno upoznali jer su od dana od kada su stupili na 

dužnost svakodnevno među članovima na terenu. 
Pridruživanje novih profesionalnih povjerenika u Rijeci 
(H. Vuković) i Ivanić-Gradu, dosadašnjem timu SING-ovih 
profesionalaca, dokaz je novog načina rada SING-a među 
svojim članovima. U Ivanić-Gradu i Rijeci uredi SING-a bit 
će na dvije lokacije, kako bi SING-ovi povjerenici bili što 
bliže članovima za koje rade i pomagali u radu glavnim 
povjerenicima SING-a koji često, zbog obveza na svojim 
radnim mjestima, ne mogu boraviti među članovima svoje 
podružnice koliko bi to željeli. 

Na SING-ovim mrežnim stranicama www.sing.hr možete 
pronaći kontakte svih SING-ovih profesionalaca i 
SING-ovih pravnika. Obratite im se s punim povjerenjem i 
zahtijevajte rješavanje problema s kojima se suočavate na 
svom radnom mjestu.

Kontinuiranom edukacijom do sigurnog posla i 
budućnosti

Antonio Županović u RNR radi od 1982. godine, a od 
2000. godine  radi kao voditelj pogona u smjeni. 
Nakon provedenih organizacijskih promjena Antonio je 
s uspjehom završio edukaciju i o novim uvjetima rada u 
RNR kaže:
„Reorganizacija koje je provedena rezultirala je 
smanjenjem broja operatera, a da to istodobno nije bilo 
popraćeno modernizacijom i tehnološkim inovacijama 
tako da trenutno imamo manje ljudi i teško je sve zadaće 
odraditi u takvim uvjetima. Uvijek postoji bojazan hoćemo 
li sve stići napraviti na vrijeme. Koliko znam, modernizacija 
je u planu, a do tada trebamo preživjeti.  

Kad je riječ o uvjetima, u novom Kolektivnom ugovoru 
neki su iznosi smanjeni, ali uspjehom smatram da imamo 
Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme. S obzirom na 
cijene nafte na tržištu vjerujem da je to najbolje što se 
moglo postići u ovom trenutku. Zadovoljan sam što se tiče 
povećanja i iznosa bruto plaće, ali s obzirom na manji broj 
ljudi to ujedno znači i više posla, ali i više odgovornosti. 
Uz daljnju modernizaciju, koja je glavni preduvjet 
uspješnog funkcioniranja rafinerije, nakon niza godina bez 
ulaganja u edukaciju i usavršavanje u planu su napokon 
edukacije u proizvodnji, što znači jačanje znanja o 
postrojenjima, pumpama, kompresorima, instrumentaciji, 
kemizmu i ostalome što će nam naposljetku osigurati 
posao i  budućnost.“

INFO Broj 165/16. 
8. lipanj 2016.

Sindikat je na našoj strani i moramo se držati zajedno

Dvadesetjednogodišnji Damjan Grahovac jedan je od 
novih zaposlenika u INI, zaposlen kao prodavač na BP u 
Našicama od početka veljače ove godine. 

Prije zaposlenja u INI Damjan je radio u limarskoj radionici. 
„Zanimljivo je, plaćom sam zadovoljan jer je bolja od 
prijašnje, a moram priznati da je i posao fizički lakši od 
onog koji sam prije imao“, kaže Damjan i nastavlja, „no, i 
odgovornost je daleko veća“. Kaže da su ga kolege dobro 
prihvatili, da su svi vrlo susretljivi i da nikome nije teško 
uputiti ga, pokazati mu ili odgovoriti na pitanja koja ima o 
radu na benzinskoj postaji.

„Zadovoljan sam, rad u velikoj kompaniji poput INE ipak 
znači ne samo sigurnost nego i mogućnost da se dalje 
obrazujemo. Neka sam predavanja već prošao, poput 
toksikologije, a slijede edukacije iz prve pomoći, 
higijenskog minimuma, auto plina...“. 

Član je SING-a jer, kako napominje, „sindikat je tu da 
stoji na našoj strani i moramo se držati zajedno. 
Nisam član sindikata zbog kase uzajame pomoći ili 
sličnoga, ali svakako je mirnije spavati kad znaš da postoji 
i pravna služba u tvom sindikatu koja pruža besplatnu 
pomoć svim članovima, makar se nadamo da nam neće 
zatrebati. No, nikad ne znamo što nas čeka“.  

Po uzoru na INU u STSI-u, INA-Mazivima, TRS-u i HOSTINU 
sklopljeni su kolektivni ugovori na neodređeno vrijeme. 
Kolektivni ugovor za INA-Maziva potpisan je 23. svibnja 
2016., Kolektivni ugovori za STSI i TRS potpisani su 
24. svibnja 2016., a za HOSTIN 3. lipnja 2016. godine. 
Sve kolektivne ugovore u ime SING-a je potpisala  
predsjednica Jasna Pipunić.

Odredbe navedenih kolektivnih ugovora usklađene su s 
Kolektivnim ugovor za INU, pa su tako i u tim društvima 
utvrđene jubilarne nagrade u neoporezivom iznosu, 
regres će biti isplaćen u iznosu od 1.500,00 kn, a 
otpremnina za poslovno i osobno uvjetovane otkaze 
ugovora o radu ne može biti viša od ukupno 18 plaća 
svakog pojedinog radnika. 

Odredbe u sudjelovanju radnika u uspješnosti kompanije 
usklađene su s odredbama kolektivnog ugovora za INU.
S obzirom na to da već imamo informaciju da će 
sudjelovanje radnika u dobiti kompanije za 2015. godinu 
u INI biti isplaćeno, najvjerojatnije 9. lipnja 20016. u iznosu 
od oko 2.600,00 kn bruto po radniku, još uvijek očekujemo 
očitovanje menadžmenta o tome jesu li pojedina društva 

u INA-Grupi ispunila uvjete utvrđene kolektivnim 
ugovorima (ostvarenje EBIT i poslovnog plana) i na taj 
način stekla pravo na isplatu posebne nagrade za 
sudjelovanje u uspjehu kompanije. 

Za IMS Kolektivni ugovor na dvije godine

Kolektivni ugovor za IMS potpisan je 23. svibnja 2016. 
godine i primjenjivat će se od 31. prosinca 2017. godine, 
uz produženu primjenu od 3 mjeseca. O sadržaju 
Kolektivnog ugovora pregovaralo se  tijekom pregovora 
za Sporazum, ali uvjeti za njegovo sklapanje stečeni su 
nakon utvrđivanja reprezentativnosti sindikata. 
Zadovoljni smo jer smo u ovom kolektivnom ugovoru već 
napravili korak unaprijed i ponovno uveli plaćanje rada na 
državni praznik, kao i u ostalim poduzećima INA-Grupe. 

CROSCO – potpisivanje do kraja tjedna

Kolektivni ugovor za Crosco bit će uskoro potpisan i vrijedit 
će do kraja ove godine. Kako smo već obavijestili radnike, 
regres u iznosu od 1.500,00 kn radnicima Crosca neće biti 
isplaćen, „božićnica“ će iznositi 600,00 kn, dodatak za rad u 
2. smjeni neće biti isplaćivan, dodatak za prekovremeni rad 
iznosit će 30 %, a uvodi se i „čekanje“ za koje će naknada 
iznositi 75 % osnovne mjesečne plaće radnika. Poslodavac 
se obvezao da će nastojati rotirati radnike na čekanju, kako 
bi svi što ravnomjernije podnijeli teret krize. 
 
Nakon skupa radnika u Ivanić-Gradu, održanog 13. svibnja 
2016., na kojem je SING dobio podršku za sklapanje KU u 
dogovorenom sadržaju, uložili smo dodatan napor i u 
pregovorima uspjeli osigurati dodatno povećanje dodatka 
na plaću u iznosu od 850,00 kn, za razliku od 800,00 kn, 
što je bilo dogovoreno tijekom pregovora.

SING – sindikat sa srcem

Na BP Našice na radnom mjestu prodavača radi naš kolega 
tridesetčetverogodišnji Vedran Ibriks. „Kad sam se 
zaposlio u INI, kolege su mi rekli da ima nekoliko sindikata. 
Informirao sam se i odlučio se učlaniti u SING. Vjerujem da 
trebamo biti solidarni i stajati jedni uz druge, zajedno 
radimo, zajedno živimo.“ 

Vedran je i otac male Jane, četverogodišnje djevojčice 
čija bolest zahtijeva kontinuiranu brigu i nadzor. 
Naime, stalne promjene razine šećera u krvi kod Jane 
zahtijevaju stalnu kontrolu, kako ne bi došlo do težih 
posljedica. Vedran kaže da su najprije mjerili razinu šećera 
u krvi iglom i aparatom koji mjeri razinu šećera, no to nije 
bilo rješenje zbog nepredvidivih oscilacija razine šećera. 
„Zapravo, u trenutku kad bismo izmjerili razinu šećera, 
znali bismo stanje, ali za 10 minuta više ne bismo znali 
koje je stanje, a ne možeš dijete ubosti svakih 
10 minuta...“ 

Rješenje je bilo u aparatu koji nije dostupan u Hrvatskoj i 
koji ne pokriva HZZO, a koji trajno mjeri razinu šećera u 
krvi. „Kad sam to spomenuo kolegama, rekli su mi da se 
javim u SING, da tamo postoji Humanitarni fond 
„Božidar Oreč“ i da možda mogu dobiti pomoć“, 
spominje Vedran.

„Javio sam se, priložio medicinsku dokumentaciju i išlo je 
brže od svih očekivanja. U roku od 14 dana sve je bilo 
riješeno i evo Jana danas ima aparat koji joj mjeri razinu 
šećera u krvi non-stop. Koristim se ovom prilikom kako bih 
zahvalio svojim kolegicama i kolegama u ime moje obitelji, 
svim članovima SING-a koji solidarnost pokazuju djelima. 
SING je zaista sindikat sa srcem.“



Ako u 2016. godini rezultati poslovanja to budu dopuštali, 
radnicima će automatski biti isplaćene razlike dodatka na 
plaću, regres i razlika „božićnice“.

Na jesen počinju novi pregovori za koje se moramo nadati 
da će se odvijati u puno povoljnijim uvjetima te da ćemo 
moći vratiti sva ona prava kojih su se radnici privremeno 
odrekli.
 
Najteži pregovori do sada

U INI i Croscu ovo su bili najteži progovori do sada. 
Ništa sindikatima „nije išlo na ruku“. Neriješeni vlasnički 
odnosi, niska cijena nafte koja uzrokuje pad prihoda INE i 
znatno utječe na angažman CROSCO-vih bušaćih 
postrojenja okolnosti su u kojima smo morali  pregovarati. 
Kolektivni ugovor za INU rezultat je postupka mirenja 
tijekom kojeg su sindikati bili spremni, svim zakonom i 
dopuštenim sredstvima, braniti postojeću razinu plaća. 
Kolektivni ugovor za CROSCO rezultat je razumijevanja 
članova sindikata i visokog stupnja solidarnosti, samo s 
jednim ciljem, a to je zadržavanje što većeg broja radnih 
mjesta dok se situacija na tržištu ne poboljša.

Vjerujemo da su naši članovi u poduzećima INA-Grupe 
svjesni dobrobiti koju im nosi sklapanje kolektivnog 
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radnika. Postavljanje nerealnih zahtjeva, lažna 
revolucionarnost bez pokrića i odgovornosti ne štiti prava, 
već radnike servira na milost i nemilost poslodavcima. 
Vjerujemo da se nitko od radnika INE i poduzeća u 
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će KU vrijediti do kraja ove godine ili npr. radnicima na 
partnerskim BP INE koji uopće nemaju sklopljen kolektivni 
ugovor. Sklapanjem kolektivnih ugovora na neodređeno 
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ispunili svoju najvažniju, na zakonu utemeljenu ulogu, a to 
je zaštita prava radnika putem kolektivnih ugovora. 
To mogu učiniti samo sindikati koji imaju podršku svojih 
članova, jer radnicima ništa nije poklonjeno, već su se za 
sve izborili reprezentativni sindikati i njihovi članovi. 
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uz koju smo uspjeli očuvati postojeću razinu plaća radnika.
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STSI-A I JANAF-A

Na čelu RV-a dosadašnji predsjednik 

Konstituirajuća sjednica Radničkog vijeća STSI-a održana 
je 31. svibnja 2016. godine. SING-ova i EKN-ova lista 
osvojila je najveći broj glasova radnika STSI-a, pa je za 
predsjednika RV-a izabran dosadašnji predsjednik 
Radivoj Čemeljić, a Tomislav Marđetko za njegova 
zamjenika. Ujedno, Radivoj Čemeljić je izabran za 
predstavnika radnika u Nadzornom odboru STSI-a.

Nova/stara predsjednica

Na konstituirajućoj sjednici Radničkog vijeća JANAF-a 
održanoj 23. svibnja 2016. za predsjednicu je izabrana 
Melita Madžo, nositeljica SING-ove liste, koja je tu dužnost 
obnašala u prethodnom mandatu. Za zamjenika 
predsjednika RV-a izabran je Franjo Brzac. Radnička vijeća 
STSI-a i JANAF-a izabrana su na mandatno razdoblje od 
četiri godine. Članovima radničkih vijeća želimo uspješan 
rad na dobrobit radnika u kompanijama u kojima djeluju.

NOVI PSP-i SING-a u Ivanić-Gradu

Tvrtko Ćosić, Ivan Košutić i Tugomir Križanić novi su 
profesionalni povjerenici SING-a koji djeluju na području 
SING-ova ureda u Ivanić-Gradu. Vjerujemo da ste kolege 
već i osobno upoznali jer su od dana od kada su stupili na 

dužnost svakodnevno među članovima na terenu. 
Pridruživanje novih profesionalnih povjerenika u Rijeci 
(H. Vuković) i Ivanić-Gradu, dosadašnjem timu SING-ovih 
profesionalaca, dokaz je novog načina rada SING-a među 
svojim članovima. U Ivanić-Gradu i Rijeci uredi SING-a bit 
će na dvije lokacije, kako bi SING-ovi povjerenici bili što 
bliže članovima za koje rade i pomagali u radu glavnim 
povjerenicima SING-a koji često, zbog obveza na svojim 
radnim mjestima, ne mogu boraviti među članovima svoje 
podružnice koliko bi to željeli. 

Na SING-ovim mrežnim stranicama www.sing.hr možete 
pronaći kontakte svih SING-ovih profesionalaca i 
SING-ovih pravnika. Obratite im se s punim povjerenjem i 
zahtijevajte rješavanje problema s kojima se suočavate na 
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2000. godine  radi kao voditelj pogona u smjeni. 
Nakon provedenih organizacijskih promjena Antonio je 
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RNR kaže:
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odraditi u takvim uvjetima. Uvijek postoji bojazan hoćemo 
li sve stići napraviti na vrijeme. Koliko znam, modernizacija 
je u planu, a do tada trebamo preživjeti.  

Kad je riječ o uvjetima, u novom Kolektivnom ugovoru 
neki su iznosi smanjeni, ali uspjehom smatram da imamo 
Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme. S obzirom na 
cijene nafte na tržištu vjerujem da je to najbolje što se 
moglo postići u ovom trenutku. Zadovoljan sam što se tiče 
povećanja i iznosa bruto plaće, ali s obzirom na manji broj 
ljudi to ujedno znači i više posla, ali i više odgovornosti. 
Uz daljnju modernizaciju, koja je glavni preduvjet 
uspješnog funkcioniranja rafinerije, nakon niza godina bez 
ulaganja u edukaciju i usavršavanje u planu su napokon 
edukacije u proizvodnji, što znači jačanje znanja o 
postrojenjima, pumpama, kompresorima, instrumentaciji, 
kemizmu i ostalome što će nam naposljetku osigurati 
posao i  budućnost.“

Sindikat je na našoj strani i moramo se držati zajedno

Dvadesetjednogodišnji Damjan Grahovac jedan je od 
novih zaposlenika u INI, zaposlen kao prodavač na BP u 
Našicama od početka veljače ove godine. 

Prije zaposlenja u INI Damjan je radio u limarskoj radionici. 
„Zanimljivo je, plaćom sam zadovoljan jer je bolja od 
prijašnje, a moram priznati da je i posao fizički lakši od 
onog koji sam prije imao“, kaže Damjan i nastavlja, „no, i 
odgovornost je daleko veća“. Kaže da su ga kolege dobro 
prihvatili, da su svi vrlo susretljivi i da nikome nije teško 
uputiti ga, pokazati mu ili odgovoriti na pitanja koja ima o 
radu na benzinskoj postaji.

„Zadovoljan sam, rad u velikoj kompaniji poput INE ipak 
znači ne samo sigurnost nego i mogućnost da se dalje 
obrazujemo. Neka sam predavanja već prošao, poput 
toksikologije, a slijede edukacije iz prve pomoći, 
higijenskog minimuma, auto plina...“. 

Član je SING-a jer, kako napominje, „sindikat je tu da 
stoji na našoj strani i moramo se držati zajedno. 
Nisam član sindikata zbog kase uzajame pomoći ili 
sličnoga, ali svakako je mirnije spavati kad znaš da postoji 
i pravna služba u tvom sindikatu koja pruža besplatnu 
pomoć svim članovima, makar se nadamo da nam neće 
zatrebati. No, nikad ne znamo što nas čeka“.  

Po uzoru na INU u STSI-u, INA-Mazivima, TRS-u i HOSTINU 
sklopljeni su kolektivni ugovori na neodređeno vrijeme. 
Kolektivni ugovor za INA-Maziva potpisan je 23. svibnja 
2016., Kolektivni ugovori za STSI i TRS potpisani su 
24. svibnja 2016., a za HOSTIN 3. lipnja 2016. godine. 
Sve kolektivne ugovore u ime SING-a je potpisala  
predsjednica Jasna Pipunić.

Odredbe navedenih kolektivnih ugovora usklađene su s 
Kolektivnim ugovor za INU, pa su tako i u tim društvima 
utvrđene jubilarne nagrade u neoporezivom iznosu, 
regres će biti isplaćen u iznosu od 1.500,00 kn, a 
otpremnina za poslovno i osobno uvjetovane otkaze 
ugovora o radu ne može biti viša od ukupno 18 plaća 
svakog pojedinog radnika. 

Odredbe u sudjelovanju radnika u uspješnosti kompanije 
usklađene su s odredbama kolektivnog ugovora za INU.
S obzirom na to da već imamo informaciju da će 
sudjelovanje radnika u dobiti kompanije za 2015. godinu 
u INI biti isplaćeno, najvjerojatnije 9. lipnja 20016. u iznosu 
od oko 2.600,00 kn bruto po radniku, još uvijek očekujemo 
očitovanje menadžmenta o tome jesu li pojedina društva 

u INA-Grupi ispunila uvjete utvrđene kolektivnim 
ugovorima (ostvarenje EBIT i poslovnog plana) i na taj 
način stekla pravo na isplatu posebne nagrade za 
sudjelovanje u uspjehu kompanije. 

Za IMS Kolektivni ugovor na dvije godine

Kolektivni ugovor za IMS potpisan je 23. svibnja 2016. 
godine i primjenjivat će se od 31. prosinca 2017. godine, 
uz produženu primjenu od 3 mjeseca. O sadržaju 
Kolektivnog ugovora pregovaralo se  tijekom pregovora 
za Sporazum, ali uvjeti za njegovo sklapanje stečeni su 
nakon utvrđivanja reprezentativnosti sindikata. 
Zadovoljni smo jer smo u ovom kolektivnom ugovoru već 
napravili korak unaprijed i ponovno uveli plaćanje rada na 
državni praznik, kao i u ostalim poduzećima INA-Grupe. 

CROSCO – potpisivanje do kraja tjedna

Kolektivni ugovor za Crosco bit će uskoro potpisan i vrijedit 
će do kraja ove godine. Kako smo već obavijestili radnike, 
regres u iznosu od 1.500,00 kn radnicima Crosca neće biti 
isplaćen, „božićnica“ će iznositi 600,00 kn, dodatak za rad u 
2. smjeni neće biti isplaćivan, dodatak za prekovremeni rad 
iznosit će 30 %, a uvodi se i „čekanje“ za koje će naknada 
iznositi 75 % osnovne mjesečne plaće radnika. Poslodavac 
se obvezao da će nastojati rotirati radnike na čekanju, kako 
bi svi što ravnomjernije podnijeli teret krize. 
 
Nakon skupa radnika u Ivanić-Gradu, održanog 13. svibnja 
2016., na kojem je SING dobio podršku za sklapanje KU u 
dogovorenom sadržaju, uložili smo dodatan napor i u 
pregovorima uspjeli osigurati dodatno povećanje dodatka 
na plaću u iznosu od 850,00 kn, za razliku od 800,00 kn, 
što je bilo dogovoreno tijekom pregovora.

SING – sindikat sa srcem

Na BP Našice na radnom mjestu prodavača radi naš kolega 
tridesetčetverogodišnji Vedran Ibriks. „Kad sam se 
zaposlio u INI, kolege su mi rekli da ima nekoliko sindikata. 
Informirao sam se i odlučio se učlaniti u SING. Vjerujem da 
trebamo biti solidarni i stajati jedni uz druge, zajedno 
radimo, zajedno živimo.“ 

Vedran je i otac male Jane, četverogodišnje djevojčice 
čija bolest zahtijeva kontinuiranu brigu i nadzor. 
Naime, stalne promjene razine šećera u krvi kod Jane 
zahtijevaju stalnu kontrolu, kako ne bi došlo do težih 
posljedica. Vedran kaže da su najprije mjerili razinu šećera 
u krvi iglom i aparatom koji mjeri razinu šećera, no to nije 
bilo rješenje zbog nepredvidivih oscilacija razine šećera. 
„Zapravo, u trenutku kad bismo izmjerili razinu šećera, 
znali bismo stanje, ali za 10 minuta više ne bismo znali 
koje je stanje, a ne možeš dijete ubosti svakih 
10 minuta...“ 
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Rješenje je bilo u aparatu koji nije dostupan u Hrvatskoj i 
koji ne pokriva HZZO, a koji trajno mjeri razinu šećera u 
krvi. „Kad sam to spomenuo kolegama, rekli su mi da se 
javim u SING, da tamo postoji Humanitarni fond 
„Božidar Oreč“ i da možda mogu dobiti pomoć“, 
spominje Vedran.

„Javio sam se, priložio medicinsku dokumentaciju i išlo je 
brže od svih očekivanja. U roku od 14 dana sve je bilo 
riješeno i evo Jana danas ima aparat koji joj mjeri razinu 
šećera u krvi non-stop. Koristim se ovom prilikom kako bih 
zahvalio svojim kolegicama i kolegama u ime moje obitelji, 
svim članovima SING-a koji solidarnost pokazuju djelima. 
SING je zaista sindikat sa srcem.“

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: Marko Alerić, Godina XVIII


