
ODRŽAN SKUP RADNIKA U PLINACRU

U Zagrebu je 16. prosinca 2019., u organizaciji Radničkog 

vijeća održan skup radnika Plinacra. Skupu je prisustvovao 

predsjednik Uprave I. Arar te članovi Uprave D. Krstičević i 

M. Zovko.

Predsjednik RV-a A. Sesvečan podnio je izvještaj o radu 

Radničkog vijeća, a u ime Uprave L. Balen, direktor 

Sektora financija i računovodstva predstavio je radnicima 

poslovne rezultate tvrtke, zaključno s 30. rujna 2019. 

godine.

Uskoro pregovori za novi kolektivni 
ugovor u Plinacru 
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Predsjednik RV-a A. Sesvečan je naglasio da Radničko 

vijeće vodi računa o boljitku svih radnika te istaknuo svoje 

zadovoljstvo sklopljenim Dodatkom Kolektivnom 

ugovoru, kojeg je SING potpisnik, a kojim su, nakon dugog 

vremena, povećana prava radnika. Isto tako, naglasio je da 

je suradnja Radničkog vijeća i SING-a konstruktivna i na 

kvalitetnoj razini te da u kontaktu s Upravom tvrtke ima 

prostora za napredak.

Direktor Balen je naglasio da je godina na izmaku 

financijski vrlo zahtjevna za Plinacro te da su prihodi 

tvrtke 27% manji u donosu na 2018. godinu uslijed 

smanjenja tarife u skladu s odlukama regulatora.

Predsjednik Uprave I. Arar istaknuo je da tvrtka uspješno 

ispunjava ciljeve vlasnika, čak i sa ovim smanjenim 

prihodima. Isto tako naglasio je prioritete za narednu 

godinu te objasnio sve investicije koje su, u skladu sa 

strategijom vlasnika, planirane u narednom razdoblju. 

Predsjednica SING-a J. Pipunić zahvalila se radnicima i 

članovima na podršci koju pružaju sindikatu tijekom 

kolektivnih pregovora te naglasila da pregovori za novi 

kolektivni ugovor uskoro počinju. Pohvalila je 

Održani skupovi radnika u Plinacru i INA Mazivima. Za Humanitani fond 
Božidar Oreč potrebna nova pristupnica za nastavak članstva  

konstruktivnu suradnju SING-a i Radničkog vijeća te 

naglasila da isto očekuje i u budućnosti. S obzirom da je 

među dostavljenim pitanjima radnika bilo i onih koja su u 

vezi s Kolektivnim ugovorom, J. Pipunić je naglasila da se 

okruženje za pregovore promijenilo te da je puno teže 

pregovarati u uvjetima kada tvrtka ima smanjene prihode. 

Isto tako, istaknula je da očekuje da ćemo kompromisom 

doći do rješenja kojim će doći do poboljšanja prava 

radnika u novom Kolektivnom ugovoru.

U nastavku skupa Uprava je odgovarala na sva dostavljena 

pitanja radnika koja su se odnosila na informatizaciju, 

digitalizaciju, prodaju imovine, daljnje investicije, video 

nadzor, napredovanju radnika, sistematizaciji radnih 

mjesta, kvalitetu hrane u restoranu, planu obrazovanja, 

korištenju stanke i sl.

Neka pitanja koja su postavili radnici otvaraju mogućnost 

zajedničkog djelovanja SING-a i Radničkog vijeća kojima 

ćemo se zajednički posvetiti u narednom razdoblju. 

Socijalni dijalog je u Plinacru uvijek bio na zavidnoj razini. 

Iako se ponekad čini da su pitanja radnika zahtjevna za 

Upravu, direktna komunikacija Uprave i radnika, putem 

radničkih vijeća i sindikata važna je karika socijalnog 

dijaloga. 

SKUP RADNIKA INA MAZIVA

U Zagrebu je 12. prosinca održan prvi ovogodišnji skup 

radnika Ina Maziva na kojem je prisustvovao i direktor 

Z. Škrobonja sa svojim suradnicima. Skup je okupio više 

od 70 radnika. 

Drago Domazet, predsjednik Radničkog vijeća Ina Maziva 

podnio je izvještaj i održao prezentaciju o radu vijeća. 

Istaknuo je kako je u svibnju održana koordinacija RV-a s 

Upravom, a potom je održan i sastanak s Odjelom HR-a. 

U studenom je održana zajednička edukacija za članove 

RV-a INA-Grupe. Osim toga, predstavnici Ina Maziva 

sudjelovali su i na sjednici ERV-a u Zagrebu. Na sjednicama 

ERV-a aktivno su raspravljali o poslovnim rezultatima, 

budućem poslovanju i strategijama vezanima uz sve 

kompanije koje djeluju u Mol grupi. 

Potom je direktor Z. Škrobonja održao prezentaciju o 

rezultatima uvođenja SEP programa, uštedama, realizaciji 

zadanih ciljeva i postignutim rezultatima.

Na kraju skupa menadžment je odgovarao na pitanja 

radnika od kojih se najveći dio odnosio na preseljenje 

lokacije Ina Maziva iz Zagreba u Sisak, održavanje strojeva 

za plastičnu ambalažu, prelazak na vanjskog dobavljača 

za plastiku, smanjenje ljetne temperature u pogonu 

Punione, kolektivni odmor te što se sve poduzima na 

planu zapošljavanja novih radnika. 

HUMANITARNI FOND BOŽIDAR OREČ

Podsjećamo članove Humanitarnog fonda da još uvijek 

imaju vremena potpisati novu pristupnicu i na taj način 

nastaviti članstvo u Fondu.

Kako smo vas već obavijestili nadležno tijelo SING-a je 

donijelo odluku o povećanju članarine, pa svi oni koji ne 

pošalju u SING do 15. siječnja 2020. novu pristupnicu, na 

plaći u veljači 2020. će biti izbrisani iz članstva i više neće, 

u slučaju potrebe, moći koristiti pogodnosti iz 

Humanitarnog fonda. 

Od svog osnivanja Fond je pomogao mnogim svojim 

članovima ili članovima njihovih obitelji. Pomoć je uvijek 

bila ostvarena na temelju vjerodostojnih zahtjeva i 

uplatom na instituciju koja je članu osiguravala 

medicinsku uslugu ili opremu. U više od dvadeset godina 

svog djelovanja, putem Fonda članovima su, za njih 

osobno ili njihovu djecu isplaćivane potpore za liječenja u 

zemlji i inozemstvu, skupe operativne zahvate, medicinsku 

opremu, invalidska pomagala, terapije i sl. pa je tako samo 

u 2019. članovima isplaćeno više od 350.000,00 kuna. 

Vjerujemo da svi oni, koji nisu trebali potporu iz Fonda, 

osjećaju zadovoljstvo da su pomogli onima kojima je 

pomoć najpotrebnija.

Drago nam je da su nam se u tijeku ove akcije prikupljanja, 

učlanili i novi članovi koji su prepoznali svrhu i važnost 

naše humanitarne institucije. Stoga vas pozivamo da 

svakako popunite pristupnicu za Humanitarni i na taj 

način nastavite svoje članstvo. 

Novu pristupnicu možete dobiti kod svog sindikalnog 

povjerenika ili ju preuzeti sa SING-ove mrežne stranice 

www.sing.hr.
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