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Održan skup Radničkog
vijeća Crosca
Uskoro novi Kolektivni ugovor za Crosco prema kojem radnička prava
ostaju na istoj razini kao 2016. godine. SING i Radničko vijeće s Upravom
Plinarca razgovarali o novom Kolektivnom ugovoru.

Optimizam Uprave Crosca na skupu

godinu. Direktor je demantirao medijske napise o

Radničkog vijeća

tome da Crosco propada i dodatno pojasnio da se
kompanija kupnjom Rotaryja i Drill Transa probila na

U četvrtak 16. veljače 2017. Radničko vijeće Crosca

tržište bušaćih usluga na području Mađarske i Iraka

organiziralo je u Ivanić-Gradu skup radnika tvrtki

te je Croscu isplaćena dividenda u iznosu većem od

Crosco i Naftni servisi d.o.o. kako bi se radnicima

120 milijuna kuna. Planirana dividenda u narednom

obratila Uprava i predstavila im Poslovni plan za 2017.

razdoblju, koja pripada Croscu, iznosi oko 15 milijuna

godinu te dala odgovore na pitanja o ﬁnancijskim

kuna. S obzirom na to da kompanije danas nisu

problemima kompanije. Skupu je prisustvovao do sada

zadužene, njihovom prodajom zaradili bi i Crosco i INA.

najveći broj zainteresiranih radnika, njih više od 140,

Trenutno teško stanje u kompaniji opravdao je

što je dosad najveći broj radnika na skupu radnika u

neangažiranošću bušaće platforme Labin, kao i većine

organizaciji Radničkog vijeća.

bušaćih postrojenja, čemu je najviše pridonio pad
cijena nafte na svjetskom tržištu.
Kao moguća rješenja za bolje poslovanje kompanije,
poslodavac je naveo angažman platforme Labin do
kraja godine, ali i sudjelovanje Crosca s bušaćim
postrojenjima i servisima na natječajima u Ukrajini, kao i
na drugim natječajima diljem svijeta na kojima Crosco
trenutno traži posao i nudi usluge bušenja i bušaćih
servisa. Bušenje bi moglo biti angažirano i u Hrvatskoj,
ali zbog spore administracije, odnosno neizdavanja svih
potrebnih dozvola, radovi za INU i MBG ne mogu početi.

Skup radnika otvorio je predsjednik RV-a Tugomir
Križanić koji je predstavio izvještaj o dosadašnjem radu

Istdobno, poslodavac aktivno radi na stabilizaciji

RV-a i suradnju s poslodavcem i sindikatima koji djeluju

operativnih troškova i reviziji nepovoljnih ugovora, kao

u kompaniji.

i na dogovoru s Inom za usluge remontnih tornjeva i
servisnih usluga tijekom cijele godine, uz povoljnije

Radnicima se potom obratio direktor društva Igor

uvjete. U svim svojim nastojanjima Crosco ima potporu

Kruljac koji je okupljenima predstavio Poslovni plan

svog vlasnika INE, što je vrlo važno za prevladavanje

kompanije za 2017. godinu i Poslovno izvješće za 2016.

ovog teškog razdoblja.
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Na skupu je istaknuto kako će uskoro biti potpisan novi

očekivati da će cijena biti niža, što će značajno utjecati

Kolektivni ugovor kojim, bez obzira na stanje na tržištu,

na prihode kompanije, ali će omogućiti daljnji razvoj

radnička prava ostaju na istoj razini kao i u 2016. godini.

Plinacra putem LNG terminala i Jadransko-jonskog
plinovoda. Predsjednik Uprave je najavio mogućnost
organizacijskih promjena koje će, u skladu sa svojim
obvezama, dostaviti Radničkom vijeću na razmatranje.
Uprava je pozdravila napore SING-a u pogledu isplate
zaostale „božićnice“ radnicima Plinacra i PSP-a te
izrazila svoja očekivanja u nastavak dobre suradnje
sindikata i poslodavca na dobrobit radnika i
Plinacro-Grupe.
Predstavnici SING-a upoznali su Upravu sa svojim
stavovima u pogledu kolektivnih pregovora u Plinacru i

Skup radnika je bio dobro organiziran, na čemu najviše

Podzemnom skladištu plina te se založili za to da se oni

treba zahvaliti članovima Radničkog vijeća, koje je u

što prije nastave, jer produžena primjena kolektivnih

ovom kratkom vremenu od svog konstituiranja već

ugovora istječe 31. ožujka 2017. Također smo upozorili

održalo jednu sjednicu s Upravom, dvije tematske

Upravu na nužnost novog zapošljavanja i utvrđivanja

sjednice s predstavnicima Sektora ljudskih resursa i

jedinstvenih kriterija za unapređenje radnika, jer to su

održalo skup radnika.

bile česte primjedbe radnika u proteklom razdoblju.

Nakon skupa radnika predsjednik RV-a T. Križanić i
direktor I. Kruljac potpisali su Sporazum o uvjetima
rada Radničkog vijeća i tako stvorili uvjete za
funkcioniranje RV-a Crosca.
S Upravom Plinacra
U Zagrebu je 16. veljače 2017. održan sastanak
predstavnika SING-a i Radničkog vijeća kompanije s
predsjednikom Uprave I. Ararom i članom Uprave
V. Špeharom.

Poslodavac i predstavnici radnika naglasili su nužnost
kvalitetne suradnje pa možemo očekivati da će ona biti

Predsjednik Uprave Arar ukratko je izvijestio o

najmanje na razini kao i do sada. Uskoro očekujemo

aktualnoj situaciji u kompaniji te naglasio da će Uprava

odgovor Uprave o nastavku rada na zajedničkim

revidirati Poslovni plan za 2017. u skladu s novom

projektima s Radničkim vijećem i SING-om i nastavak

cijenom transporta koju će odrediti HERA. Realno je

kolektivnih pregovora.
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