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Prvosvibanjski prosvjed
za veće plaće i opravak
Glavni tajnik Europske konfederacije sindikata posjetio Hrvatsku,
održani izbori za Radničko vijeće Plinacra, sindikati INE traže sastanak
kod premijera Plenkovića

PRVOSVIBANJSKA PORUKA SINDIKATA:
“HRVATSKA TREBA VEĆE PLAĆE I RADNA
MJESTA”
Pod geslom "Vrijeme je za NAŠ oporavak! – Hrvatska
treba veće plaće i kvalitetna radna mjesta" održan je
prvosvibanjski prosvjed u Slavonskom Brodu u organizaciji
NHS-a, SSSH i MHS-a. S prosvjeda za Praznik rada upućena
je poruka Vladi u kojoj se zahtijevaju veće plaće za
hrvatske radnike, povećanje minimalne plaće, bolji uvjeti
rada i pravo na dostojanstven život. Isto tako, Vladi je
upućeno upozorenje da bez mladih „ne tone samo
Slavonski Brod, već i cijela Hrvatska“. U prvosvibanjskom
prosvjedu koji je okupio više tisuća sudionika sudjelovali
su i predstavnici SING-a, koji je član Nezavisnih hrvatskih
sindikata.

U svom govoru okupljenim prosvjednicima Krešimir Sever
je naglasio: "U ovom gradu ljudi nemaju pravo ni na
kolektivne ugovore, ni na čist zrak, ni na budućnost, ni na
radna mjesta. Šaljemo poruku da nam je dosta, da imamo
pravo na drukčije. Gospodarske i socijalne politike koje

su se vodile u Europi, pa i u Hrvatskoj, tijekom krize
osiromašile su gospodarstvo i građane."
Političarima „svih boja“ K. Sever je poručio: „"Nemate
pravo biti neodgovorni prema ovim ljudima i narodu,
prema onima koji su odlučili ostati i onima koji su
odlučili otići jer u Hrvatskoj ne vidi budućnost zbog vas."
Jasne poruke Vladi RH, koje su sa skupa odaslali
sindikalni čelnici, burno su poduprli okupljeni prosvjednici.
Europska kampanja za veće plaće
Tema prvosvibanjskog prosvjeda u Hrvatskoj dio je šire
zajedničke europske kampanje „Europa treba veće plaće –
vrijeme je za naš oporavak“, koja uključuje i strategiju
povećanja niske minimalne plaće koja je nužna kako bi se
postigao cilj općeg rasta plaća, potaknuo rast, smanjile
razlike i spriječilo siromaštvo. ETUC (Europska
konfederacija sindikata), čiji su članovi NHS i SSSH,
posvećen je promicanju plaća i povećanju udjela plaća u
Europi, poticanju oporavka kupovne moći, putem
snažnije zajedničke sindikalne politike plaća, zatim jačoj
koordinaciji i podršci kolektivnom pregovaranju.
Napokon je i Hrvatska na tragu gospodarskog oporavka.
I radnicima u Hrvatskoj dosta je stagnacije prava i realnog
pada plaća. Zato nije ni čudno da hrvatski radnici, kao dio
zajedničkog europskog tržišta, u tijeku kolektivnih
pregovora očekuju povećanje plaća. To je čudno samo
poslodavcima i vlasnicima kompanija. Vlada i poslodavci u
Hrvatskoj moraju prihvatiti činjenicu da povećanje plaća
dovodi do povećanja ekonomske potražnje i stvaranja
novih radnih mjesta.
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U kolektivnim pregovorima koji su pred nama vidjet ćemo
koliko će poslodavci u Plinacru i PSP-u imati razumijevanja
za naše opravdane zahtjeve.

sudjelovanje sindikata u procesu Europskog semestra,
pitanje plaća u gospodarstvu, kao i daljnje jačanje
socijalnog i mirovinskog sustava.

GLAVNI TAJNIK EUROPSKE KONFEDERACIJE
SINDIKATA U POSJETU HRVATSKIM SINDIKATIMA

Nakon sastanka s predsjednikom Vlade održan je sastanak
vodstava NHS-a i SSSH s glavnim tajnikom ETUC-a.

U posjetu hrvatskim sindikalnim središnjicama, članicama
Europske konfederacije sindikata – NHS-u i SSSH, u petak,
21. travnja 2017. godine, došao je Luca Visentini, glavni
tajnik Europske konfederacije sindikata (ETUC).

Kada INA dolazi na dnevni red?

Tijekom njegova posjeta održan je sastanak s
predsjednikom Vlade RH, ministrom rada i mirovinskog
sustava i njihovim suradnicima na kojemu su sudjelovali
predstavnici NHS-a i SSSH. Uz Krešimira Severa
predsjednica SING-a J. Pipunić bila je dio izaslanstva
Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Između ostalog na sastanku se razgovaralo o kampanji
ETUC-a za veće plaća i kvalitetna radna mjesta, Europskom
semestru i izradi Nacionalnog programa reformi koji Vlada
RH do kraja travanja mora uputiti Europskoj komisiji, o
budućnosti Europe, reviziji Direktive o upućenim
radnicima, sustavu kolektivnog pregovaranja, trenutačnim
problemima i socijalnom dijalogu u RH, ali i u EU.
Luca Visentini naglasio je kako na razini EU postoji dijalog
socijalnih partnera koji je potrebno osnažiti na razini svih
država članica. Posebno je istaknuo tri područja u kojima
je potrebno uspostaviti bolju suradnju socijalnih partnera:

Predstavnici SING-a, INAŠ-a i EKN-a obratili su se
predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću s inicijativom za
održavanjem sastanka na kojem, na zahtjev naših članova,
očekujemo odgovore na pitanje na koji će način Vlada RH
otkupiti dionice od MOL-a, kako će se nakon toga
upravljati INOM i koja će biti strategija njezina
dugoročnog razvoja.
Nakon objave političke odluke o otkupu Ininih dionica od
MOL-a, koju su radnici, sindikati koji djeluju u INI i građani
Hrvatske pozdravili, nema nikakvih konkretnih odluka,
a vrijeme prolazi. U međuvremenu, problemi s cijenom
plina za građane, kadroviranje u državnim poduzećima i
ministarstvima, problemi s Agrokorom, Petrokemijom i sl.
samo su dio problema koje je Vlada morala riješiti, ali su
oni vraćanje INE u vlasništvo RH stavili u drugi plan.
Zato članovi naših sindikata opravdano iskazuju
nezadovoljstvo i sada očekuju konkretne poteze Vlade,
a od sindikata pravodobne informacije.
Radnici INA-Grupe i članovi naših sindikata strpljivo su
čekali da Vlada riješi novonastale probleme, ali sada
smatraju da više nema vremena za čekanje. Srećom,
INA je ﬁnancijski stabilna kompanija, ali vlasničko pitanje
mora se razriješiti jer takva neriješena situacija može
samo štetiti kompaniji i njezinom dugoročnom razvoju.
Bojimo se da će aktualna politička situacija, raspad
koalicije i predstojeći lokalni izbori, ponovno zasjeniti INU,
a njezine radnike i dalje ostaviti u neizvjesnosti. Stoga, u
ime naših članova, očekujemo da se sastanak održi što je
moguće prije i ovim putem opravdano postavljamo
pitanje: Kada će INA ponovno doći na dnevni red?
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U Plinacru održani izbori za Radničko vijeće – čestitke
radnicima koji su osvojili najviše glasova
Nedavno su, objavom Zapisnika o konačnim rezultatima
izbora 19. travnja 2017., završeni izbori za Radničko vijeće
Plinacra, koje je obilježila visoka izlaznost jer je više od
80 % radnika izašlo i glasalo za svoje predstavnike.
Neovisna lista predvođena Krešimirom Gombocom
osvojila je većinu u Radničkom vijeću i u narednom će
razdoblju od ukupno 5 članova imati 4 člana Radničkog
vijeća. Zahvaljujemo članovima Izbornog odbora i svim
članovima biračkih odbora, koji su svojim predanim
radom omogućili provođenje izbora.
„Radnici Plinacra izabrali su svoje predstavnike u RV-u i mi
čestitamo onim radnicima koji su osvojili najviše glasova.
U svakom slučaju, pružit ćemo im podršku da što
kvalitetnije zastupaju prava radnika Plinacra i bit ćemo
konstruktivni jer imamo zajednički cilj. Očekujemo od
novoizabranih članova da rade u skladu sa svojim
programom za koji su dobili podršku velike većine radnika
u kompaniji. Isto tako, redovito ćemo ih podsjećati na
obećanja koja su dali radnicima i koja obvezuju,“ izjavila je
Jasna Pipunić, predsjednica SING-a.
Da se podsjetimo, radnici Plinacra su u 2017. godini dobili
„božićnicu“ za 2016. godinu nakon sastanka predstavnika
SING-a s ministrom Goranom Marićem jer je do
zakašnjenja došlo zbog parlamentarnih izbora i promjena
u Skupštini, Nadzornom odboru i Upravi Plinacra.
Naknadnim dogovorom s Upravom radnicima je isplaćena i
„uskrsnica“. No, iako je stanje u Plinacru stabilno, pravi
izazovi tek slijede. Očekuju nas teški pregovori za
Kolektivni ugovor Plinacra, čijim sklapanjem, nakon
dugogodišnje stagnacije, radnici očekuju povećanje prava.

KONSTITUIRANO RADNIČKO VIJEĆE PLINACRA
U Zagrebu je 26. travnja održana zajednička sjednica
prethodnog i novoizabranog saziva Radničkog vijeća
Plinacra. Sjednici su prisustvovali predsjednik i član
Izbornog odbora i predsjednica SING-a J. Pipunić.
Nositelj nezavisne liste na izborima Krešimir Gomboc
izabran je za predsjednika, a Ivan Jović za njegova
zamjenika. Antonio Sesvečan bit će radnički predstavnik u
Nadzornom odboru.

Pred novim sazivom Radničkog vijeća veliki su izazovi.
Potrebno je nastaviti s kvalitetnim radom RV-a, a s obzirom
na to da uvijek postoji prostora za napredak, očekujemo da
će novo Radničko vijeće napraviti korak unaprijed i podići
djelovanje radničkog vijeća na višu razinu.
Uz zahvalu na kvalitetnom radu dosadašnjim članovima
Radničkog vijeća, predsjednica SING-a J. Pipunić čestitala
je novim članovima na izboru te zajamčila kvalitetnu
suradnju i potporu SING-a novom Radničkom vijeću u
okviru programa na temelju kojeg su dobili povjerenje
velikog broja radnika Plinacra.
Novo Radničko vijeće izabrano je na mandatno razdoblje
od 4 godine, a velika podrška radnika iskazana na izborima
nesumnjivo im daje legitimitet za daljnji rad. No, kako bi
se zaštita prava i interesa radnika u kompaniji mogla
odvijati na najbolji mogući način, suradnja SING-a,
Radničkog vijeća, predstavnika radnika u Nadzornom
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odboru i koordinatora povjerenika za zaštitu na radu
nameće se kao nužnost.

FORUM RADNIKA STSI-a
U Graberju je 26. travnja 2017. održan Forum radnika
STSI-a u organizaciji poslodavca. U skladu s onim što je
dogovorilo Radničko vijeće, skupovi s radnicima održavaju
se gotovo na svim lokacijama na kojima djeluje STSI, s tim
da ih naizmjence organiziraju Radničko vijeće i poslodavac.

koja su radnici dostavili prije održavanja foruma
menadžment je spremno odgovarao, a uglavnom su se
odnosila na temu zaštitne odjeće i obuće. Iako
predstavnici sindikata i radničkog vijeća na redovitim
sastancima s poslodavcem razgovaraju o svim otvorenim
pitanjima, otvoren i direktan razgovor menadžmenta i
radnika najbolji je način rješavanja svih problema s kojima
se radnici susreću u svakodnevnom radu.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA O
UPUĆENIM RADNICIMA
U glavnom gradu Poljske Varšavi je od 24. do 26. travnja
2017. održana završna konferencija Projekta EU o izaslanim
radnicima. U projektu je SING bio partner sa sindikatima
naftno-plinske djelatnosti iz Poljske, Litve, Rumunjske i
Bugarske. U ime SING-a konferenciju su prisustvovali
D. Domazet, I. Ćosić i H. Vuković. Za vrijeme trajanja
projekta na zajedničkim sastancima s partnerima i na
nacionalnim radionicama proučavane su direktive EU koje
reguliraju to područje, anketirani su izaslani radnici i
razmjenjivanja su iskustva.

Dobri rezultati poslovanja u 2016.
Direktor I. Novaković predstavio je nazočnim radnicima
rezultate poslovanja za prethodnu godinu. Iskazao je
zadovoljstvo činjenicama da je ostvaren 30 % viši prihod
od planiranog, a operativni troškovi su niži za 5 %.
U 2017. očekuje se nastavak dobrog poslovanja kompanije,
iako je planiran nešto niži prihod zbog završetka radova u
Bjelorusiji. Menadžment ulaže dodatne napore kako bi
pronašao nove poslove na tržištu izvan INE i na taj način
ostvario još bolje poslovne rezultate. Fokus menadžmenta
i u 2017. ostaje na zaštiti zdravlja radnika jer njih 735 od
ukupno 822 radi u operativnim sektorima.
Direktor Novaković je naglasio da je zadovoljan visokim
postotkom utilizacije radnika koji iznosi 90 %. Na pitanja

Na završnoj konferenciji D. Domazet je predstavio praksu
u Hrvatskoj te izvijestio o aktivnostima koje je poduzeo
SING. Nakon rasprave se pokazalo da kompanije u kojima
djeluju naši partnerski sindikati nemaju razrađen sustav
upućivanja radnika na rad u druge zemlje EU u kojima
njihove kompanije imaju podružnice, pa su njihovi radnici
za razliku od radnika INA-Grupe prepušteni sami sebi.

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

