Broj: 46/04
3.ožujka 2004.
SINGov PRIJEDLOG POSEBNIH POGODNOSTI
PRODAJE DIONICA INE d.d.
SADAŠNJIM I BIVŠIM RADNICIMA INAGRUPE
Budući da bi prema Odluci o redoslijedu i dinamici privatizacije Ine, druga
faza privatizacije Ine trebala započeti najkasnije 10. svibnja 2004. SING je
izradio svoj prijedlog posebnih pogodnosti prodaje Ininih dionica sadašnjim i
bivšim radnicima INAgrupe. SINGov prijedlog javno je objavljen na
konferenciji za novinare, održanoj 29. veljače 2004. u sjedištu SINGa u
Zagrebu.
SINGov model podrazumijeva:
1. dionice se prodaju po nominalnoj cijeni (900 kn/dionica)
2. osnovni popust 20%
3. dodatni popust 1% za svaku godinu radnog staža u INI i poduzeću Inagrupe
4. osnovni i dodatni popust se zbrajaju
5. obročna otplata na 20 godina
6. kupovina dionica uz popust u kunskoj protuvrijednosti 10.000 eura
7. dodatne pogodnosti
a) plaćanje dionica odjednom – poseban popust od 50%
obračunat na cijenu s popustom
b) obročna otplata na 5 godina – poseban popust od 25%
obračunat na cijenu s popustom
8. kupnjom dionica na jedan od navedenih načina stječu se sva prava iz dionica
9. dionicama stečenim uz ove posebne pogodnosti ne može se raspolagati u pravnom prometu 10
godina od njihovog stjecanja
10.u slučaju prodaje navedenih dionica pravo prvokupa ima RH
Prema SINGovom modelu radnici bi imali pravo na 85 dionica čija ukupna cijena bi iznosila
76.500,00 kn. Radnik koji ima 30 godina radnog staža u Ini, sa svim popustima i na obročnu otplatu
od 20 godina, dionice bi platio 38.250,00 kn tj. 159,38 kn mjesečno.
SINGov prijedlog dostavljen je Ministru gospodarstva, rada i poduzetništva g. Vukeliću,
predstojniku Ureda za socijalno partnerstvo g. Begoviću, g. Severu kao predsjedniku Gospodarsko
socijalnog vijeća i našoj sindikalnoj središnjici Nezavisnim hrvatskim sindikatima. Želja nam je inicirati
javnu raspravu o pogodnostima i načinu prodaje dionica INE sadašnjim i bivšim radnicima.
Podrobnije informacije o našem modelu prodaje dionica radnicima INE možete saznati kod
svojih sindikalnih povjerenika.

Sastanak Uprave Ine i sindikata
SING je još 21. siječnja zatražio održavanje sastanka Uprave Ine i
predstavnika sindikata koji djeluju u Ini i predložio slijedeće teme za
raspravu:
1. Poslovanje Ine u 2003.
2. Plan poslovanja za 2004. s posebnim osvrtom na poslovanje u novim
okolnostima (nova organizacija, novi način rada i sl.)
3. Izbori za predstavnika radnika u NO

4.
5.
6.
7.

Realizacija nagodbe u vezi dugovanja iz 2001.
Prekovremeni rad u vertikalno organiziranim službama
Poticajne mjere za 2004.
Ustupanje
radničkih
odmarališta
sindikatima,
kao
legitimnim
predstavnicima radnika
8. Druge pogodnosti radnicima (kultura, sport, rekreacija i sl.)
O rezultatima sastanaka biti ćete obaviješteni putem naših sredstava
informiranja.

Izbori za predstavnika radnika u NO
Budući da je SING 16. veljače pokrenuo inicijativu za izbor predstavnika radnika u NO, i druga
dva sindikata koja djeluju u Ini uključila su se u izborni postupak. Slijedom dogovora s poslodavcem,
sva tri sindikata (SING, INAŠ i EKN) zajednički su sazvali skupove radnika na kojima će se utvrditi
izborna inicijativa i imenovati zajednički izborni odbor. Poslodavac je o vremenu i mjestima
održavanja skupova obavijestio sve radnike.
Skupovi će se održati sljedećim redoslijedom:
8. ožujka 2004. u Rijeci, restoran Maziva Rijeka s početkom u 13,30 sati
9. ožujka 2004. u Zagrebu, Poslovna zgrada Ine A. V. Holjevca 10 u 14,30 sati
10.ožujka 2004. u Sisku, Dom rafinerije nafte Sisak u 13,30 sati
11.ožujka 2004. u Osijeku, PJ Osijek u 14,30 sati
12. ožujka 2004. u Solinu, PJ Solin u 14,30 sati
Predviđeno vrijeme trajanja skupova je 30 minuta. Ovim putem pozivamo sve radnike Ine da
dođu na skup koji je najbliže njihovom mjestu rada. Izbor radničkog predstavnika u NO u interesu je
svih Ininih radnika. Nakon održanog zadnjeg skupa, Izborni odbor imenovan na skupovima održati će
svoj prvi sastanak i donijeti odluku o datumu održavanja izbora.

Projekt «Partnerstvo»
Sukladno odluci IP, nastavljamo s prezentacijama SINGovog projekta «Partnerstvo». Nakon
održanih prezentacija u Sisku i Solinu, u petak 5. ožujka održati će se prezentacija u Rijeci. Ovim putem
pozivamo sve zainteresirane radnike s benzinskih postaja da u petak 5. ožujka, u 15,30 sati dođu u
Sindikalni dom F. Belulović, Krešimirova 4 i prisustvuju prezentaciji. Svrha našeg projekta je upoznati sve
radnike s mogućim posljedicama Inine privatizacije. Prezentaciju će održati predsjednik SINGa B. Mikuš,
a za sve podrobnije informacije možete se javiti u sjedište SINGove Sindikalne regije V Rijeka.

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE
Kolektivno pregovaranje u velikoj većini poduzeća u kojima djeluje SING je završeno. Nakon potpisivanja KU za
INA d.d. 28. siječnja 2004. potpisali smo KU za Proplin te ITR. Pregovori za KU MazivaZagreb d.o.o. su okončani a
potpisivanje će biti kroz dva tjedna. Kolektivni ugovor za Plinacro d.o.o., iako usuglašen 19. prosinca 2003., još uvijek nije
potpisan jer Uprava poduzeća mora dobiti suglasnost Nadzornog odbora, koji još nije osnovan. Pregovori u Croscu i
Janafu se bliže kraju, a u četvrtak 4. ožujka biti će potpisan kolektivni ugovor za SINACO d.o.o. SINACO i ITR, tvrtke u
stopostotnom vlasništvu Ine, u potpunosti su preuzele odredbe Ininog kolektivnog ugovora. Potpisivanjem kolektivnih
ugovora uspješno je priveden kraju SiNGov projekt kolektivnog pregovaranja za koji smo se počeli pripremati još
polovinom prošle godine.
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