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Jučer, 10. srpnja 2007., u popodnevnim satima 
predstavnici Vlade RH i sindikata koji djeluju u 
INA –Grupi dogovorili su i potpisali Sporazum o 
uvjetima prodaje 7% radničkih dionica. 
Taj Sporazum bit će podloga za donošenje odgovarajuće 
odluke Vlade RH, a njime se definitivno otvara proces prodaje 
7% dionica INE sadašnjim i bivšim radnicima INA-Grupe. 

 
 
 

 
 
 

Što donosi Sporazum? 
 

Potpisanim Sporazumom utvrđeno je 
sljedeće: 

 pravo na kupnju dionica imaju svi 
sadašnji i bivši radnici društava 
koja čine INA-Grupu, a to su INA 
d.d. (uključujući i pravne prednike 
INE od 31. prosinca 1963.) i sva 
ovisna društva u isključivom 
vlasništvu INA d.d., 

 prodaja dionica INE započeti će 
najkasnije do kraja rujna 2007., 

 popis radnika koji će imati pravo 
na kupnju dionica utvrdit će INA 
d.d. na temelju svojih evidencija sa 
stanjem na dan stupanja na snagu 
Odluke Vlade RH o prodaji 7% 
dionica, a popis treba potvrditi 
Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje,  

 prodajna cijena dionica utvrđena je 
u iznosu od 1.690,00 kn, 

 za sve sadašnje i bivše radnike je 
utvrđen osnovni popust od 5%  i 
1% po navršenoj godini radnog 
staža u INA-Grupi, 

 prodaje se 700.000 dionica (7%), 
 pravo na popuste izgubit će radnici 

koji dionice prodaju prije isteka 
roka od 6, 8, 10 i 12 mjeseci, a 
koji ovisi o godinama radnog 
staža, 

 pravo na dionice ne ostvaruju 
radnici poduzeća koja su se 
izdvojila iz INA-Grupe s temeljnim 
kapitalom i koji su imali pravo na 
kupnju dionica tih poduzeća na 
temelju Zakona o privatizaciji i 
Zakona o pretvorbi društvenih 
poduzeća, 



 pravo na dionice neće ostvarivati 
radnici poduzeća koja su samovoljno 
izdvojila imovinu iz INA-Grupe, do 
pravomoćnog okončanja sporova 
koje INA vodi protiv takvih društava.  

 

Koliko i pod kojim uvjetima? 
 

Radnici s manje od jedne 
godine radnog staža imaju pravo 

na kupnju 8 dionica uz popust od 
5% na prodajnu cijenu.  

Svi radnici  koji su u radnom 
odnosu u INA-Grupi proveli više 

od jedne godine, uz ovih 8 
dionica, imat će pravo na još 
najmanje 10 dodatnih dionica uz 
osnovni popust od 5% i 1% 

popusta po godini radnog staža u INA-
Grupi, na sve kupljene dionice (8+10 
dionica).  Ne smije se prodati više od 
700.000 dionica tj. 7%. 
Ukoliko u prvom krugu neće biti prodane 
sve dionice na ostatak dionica, u jednakom 
broju, imaju pravo svi radnici koji su u 
radnom odnosu proveli više od jedne 
godine, a u prvom krugu su kupili dionice. 
Na te dionice ne ostvaruje se pravo na 
popust, a moći će se kupiti po cijeni od 
1.690,00 kn. 
Pravo na ostvarene popuste izgubit će 
radnici koji će dionice prodati prije isteka 
određenog vremenskog razdoblja. To 
razdoblje ovisi o godinama radnog staža, a 
iznosi kako slijedi: 

 za radnike do jedne godine radnog 
staža  - 12 mjeseci, 

 za radnike od jedne do 10 godina 
radnog staža  - 10 mjeseci, 

 za radnike od 10 do 20 godina 
radnog staža  -  8 mjeseci, 

 za radnike s više od 20 godina 
radnog staža  - 6 mjeseci. 

 

Korisne informacije 
 

 Putem javnog natječaja Vlada RH je 
za agenta, koji će voditi cijeli posao, 
izabrala Zagrebačku banku. 

 Radnici će na vrijeme biti informirani 
kada i gdje mogu provjeriti svoje 
podatke, a vrlo je izvjesno da će u 
tu svrhu kod HZMO-a i INE biti 
otvoreni posebni punktovi, 

 Priprema se poseban obrazac 
punomoći kojim će oni koji neće biti 
u mogućnosti osobno obaviti prijavu 
i uplatu, opunomoćiti osobu koja će 
to za njih obaviti, 

 Od dana stupanja na snagu Odluke 
Vlade RH vrijedi pravo nasljeđivanja 
dionica, 

 Predstavnici sindikata bit će 
uključeni u postupak prodaje 7% 
radničkih dionica do završetka istog. 

 
Za sve dodatne informacije 
možete se obratiti SING-u na 
broj 01/4501-620.  
 
 
 

 
Teško do Sporazuma 
 

Sada kada je Sporazum 
potpisan, sve izgleda lako i 
jednostavno, a koliko je zapravo bilo 
teško znaju samo oni koji su 
sudjelovali u pregovorima. U prilog 
tome govori i činjenica da se 
pregovaralo više od 7 mjeseci za koje 
vrijeme se događalo svašta. 
Od sastanka do sastanka javljale su 
se nove ideje, pravnici su imali pune 
ruke posla, a bilo je trenutaka kada 
smo bili vrlo blizu razlaza. U SING-u 
su održane dvije izvanredne sjednice 
Izvršnog povjereništva koje je 
redovito pratilo tijek pregovora. Ipak, 
uspjeli smo prevladati sve zapreke i 
dogovoriti sporazum kojim se otvara 
postupak prodaje radničkih dionica.  
Velik je doprinos SING-a ostvarenom 
rezultatu, čiji predstavnici su tijekom 
čitavih pregovora zastupali stavove 
tijela sindikata i uvijek vodili računa o  
interesima SING-ovih članova.  
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