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Potpisani dodaci
kolektivnim ugovorima za
CROSCO, JANAF I STSI
Održana konstituirajuća sjednica Glavnog povjereništva SING-a.
Zbog krize korona virusom JANAF bez Radničkog vijeća

POTPISANI DODACI KOLEKTIVNIM UGOVORIMA
ZA CROSCO I STSI
U Zagrebu su 1. srpnja 2020., uz prisustvo predsjednika
Uprave INE, članova Uprave i članova pregovaračkog
odbora sindikata i poslodavca, predstavnici
reprezentativnih sindikata i direktori I. Kruljac (CROSCO) i
N. Mišetić (STSI) potpisali dodatke kolektivnim ugovorima.

Kolektivni ugovori primjenjivat će se od 1. srpnja 2020.
godine. Ovim dodatkom Kolektivnom ugovoru Kolektivni
ugovor za Crosco konačno je sklopljen na neodređeno
vrijeme, kao što je to već prje učinjeno u svim drugim
tvrtkama unutar INA-Grupe. Sve ostale odredbe
kolektivnih ugovora ostaju nepromijenjene.

Potpisivanju dodataka kolektivnim ugovorima prethodilo
je osobno izjašnjavanje članova o odredbama kolektivnih
ugovora, koje su sindikati proveli među svojim članovima.
Osobnim izjašnjavanjem članovi sindikata podržali su
ispregovarane odredbe o otpremninama, pa su sindikati
mogli sklopiti kolektivne ugovore.
Dodacima kolektivnim ugovorima ugovoreno je sljedeće:
- Kada radnik prema Zakonu o radu ima pravo na
otpremninu, pripada mu otpremnina u visini od 60 %
osnovne mjesečne plaće za svaku navršenu godinu
neprekinutog rada kod Poslodavca (i njegovih pravnih
prednika), uključujući i prethodni neprekinuti rad kod
povezanih društava u kojima Poslodavac ima većinski
udio, većinsko pravo odlučivanja ili na koja ima
posredno ili neposredno prevladavajući utjecaj, osim
ako Poslodavac i Sindikati drugačije utvrde pisanim
sporazumom.
- Ukupan iznos otpremnine iz prethodnog stavka ne
može biti veći od 18 (osamnaest) osnovnih mjesečnih
plaća.

Nastavak razgovora s poslodavcem
Također jedogovoreno da će sindikati i poslodavci
ponovno potkraj kolovoza sjesti, nastaviti razgovore i
razmotriti mogućnost povećanje naknade plaće u slučaju
kada radnik ne dolazi na posao jer je za njegovim radom
privremeno prestala potreba. Navedena naknada u
CROSCU i STSI-u iznosi 50 % osnovne plaće, a u svim
drugim društvima INA-Grupe iznosi 75 %. Uslijed teške
ﬁnancijske situacije u kojoj se kompanije nalaze te
naknade utvrđene su u nižim iznosima. Moramo vjerovati
da će restrukturiranje koje poslodavac provodi dati
rezultate, da će se što više radnika vratiti na svoja radna
mjesta i da će biti moguće korigirati visinu spomenute
naknade.
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Za CROSCO i STSI, kao i za ostala društva u INA-Grupi,
nastavljamo razovore čim se popravi epidemiološka
situacija. Prema sklopljenim dodacima kolektivnim
ugovorima utvrđeno je da će sindikati i poslodavci u roku
od 30 dana po prestanku mjera socijalnog distanciranja
analizirati ključne ﬁnancijske pokazatelje poslovanja i
razmotriti mogućnost povrata privremeno suspendiranih
prava na regres, dio božićnice i dodatka za topli obrok.
Ako situacija na tržištu i dalje bude nepovoljna, razgovore
ćemo opet nastaviti u studenom 2020.
Zahvaljujemo članovima što su se odazvali na izjašnjavanje
i u otvorenom razgovoru podržali sklapanje kolektivnih
ugovora.
Dodatke kolektivnih ugovora možete preuzeti kod svog
sindikalnog povjerenika ili u SING-ovu uredu.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU
ZA JANAF
U Zagrebu 26. lipnja 2020. SING i EKN potpisali su s
poslodavcem Dodatak Kolektivnom ugovoru za
JANAF d. d.
Dodatkom Kolektivnom ugovoru njegovo je važenje
produženo do 31. 12. 2020. čime su su sva prava naših
članova ostala nepromijenjena.
Svjesni smo zabrinutosti i neizvjesnosti radnika koje su
vladale, ali ovaj put, zbog izvanrednih okolnosti, nismo
mogli, kao što smo prije uvijek činili, obići sve članove i s
njima podijeliti informacije o namjeri sklapanja
kolektivnog ugovora.
Pregovori su se odvijali u skladu sa svim epidemiološkim
mjerama, a kao i uvijek bili su zahtjevni. Znali smo da nam
gospodarska i epidemiološka situaciju u zemlji ne idu na

ruku i da to nije okruženje u kojem treba voditi kolektivne
pregovore, ali morali smo pregovarati jer nam je
kolektivni ugovor važio do 30. 6. 2020., uz produženu
primjenu od 3 mjeseca.
U pregovorima smo se susreli sa zahtjevom poslodavca
za smanjenjem prava radnika ukidanjem odnosno
smanjenjem pojedinih materijalnih prava, a u skladu s
teškom gospodarskom situacijom u zemlji. Za sindikate
zahtjevi poslodavca nisu bili prihvatljivi, pa smatramo da
smo našli dobro kompromisno rješenje izborivši se za
produženje važenja kolektivnog ugovora do kraja ove
godine s istim materijalnim pravima. Naravno, sve to ne
bi bilo moguće da JANAF nema dobre ﬁnancijske
rezultate, koji omogućavaju zadržavanje postojećih prava.
Smatramo važnim da smo u uvjetima gospodarske krize,
kada je većina radnika suočena sa smanjenjem svojih
prava, očuvali Kolektivni ugovor, a s njime i dosadašnja
prava radnika.
Možemo se samo nadati da će potkraj ove godine, kada
ponovno krećemo u pregovore za obnovu kolektivnog
ugovora, gospodarska i epidemiološka situacija u zemlji
biti puno povoljnije i omogućiti nam da se izborimo za
bolje materijalne uvjete, a kako smo to učinili u prigodi
sklapanja posljednjeg kolektivnog ugovora čije smo
važenje sada produžili do kraja ove godine.

JANAF BEZ RADNIČKOG VIJEĆA
Izvanredne okolnosti izazvane pandemijom koronavirusa
COVID 19 utjecale su i na rad Radničkog vijeća JANAF-a.
Uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom nije
bilo moguće provesti izbore za Radničko vijeće u zadanim
rokovima. JANAF je, kao i sve kompanije, poštujući odluke
nadležnih tijela RH, određeni broj radnika uputio na rad
od kuće. Provođenje izbora u tim okolnostima
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onemogućilo bi radnike u njihovu pravu na izbor
radničkih predstavnika.

M. Madžo – sindikalna povjerenica s pravima i
obvezama RV-a

Radničko vijeće je tijekom travnja održalo telefonsku
sjednicu te je uz konzultacije s pravnicima i kolegama iz
sindikata, po uzoru na mnoga radnička vijeća i sindikalne
udruge, donijelo odluku o produženju svoga mandata do
vremena kada će biti moguće provesti izbore, odnosno
kada se radnici konačno vrate na svoja radna mjesta.

Kako sve odluke koje imaju utjecaj na gospodarski i
socijalni položaj radnika ne bi bile prepuštene poslodavcu,
reprezentativni sindikati u JANAF-u, SING i EKN, iskoristili
su svoje pravo utemeljeno na Zakonu o radu, sklopili
međusindikalni sporazum te imenovali Melitu Madžo,
dosadašnju predsjednicu Radničkog vijeća, sindikalnim
povjerenikom s pravima i obvezama radničkog vijeća.
U skladu sa Zakonom radu sindikalni povjerenik s pravima
i obvezama radničkog vijeća ima sva prava i ovlasti kao i
radničko vijeće, izuzev imenovanja radničkog predstavnika
u nadzorni odbor kompanije.
Nažalost, kontinuitet rada Radničkog vijeća je prekinut,
ali važno je da je osiguran kontinuitet zaštite prava i
interesa radnika od svih odluka poslodavca koje utječu
na njihov gospodarski i socijalni položaj.

Nažalost, taj stav nije podržan od člana Radničkog vijeća
izabranog s nezavisne liste. Stav da se dopusti da
Radničkom vijeću istekne mandat i da radnici ostanu bez
jednog važnog mehanizma zaštite svojih prava vrlo je
opasan i u svakom slučaju ide na ruku poslodavcu.
Naime, postojanje radničkog vijeća nije obaveza
utvrđena zakonom, već pravo radnika da izaberu svoje
predstavnike. U slučaju da nema radničkog vijeća, sve
odluke poslodavca su zakonite i ne postoji obveza
savjetovanja o odlukama, kao što su na primjer pravilnik o
radu, sistematizacija radnih mjesta, odluke o radnom
vremenu, godišnjim odmorima i sl. Sindikati uvijek iniciraju
izbore za radnička vijeća i podržavaju njihov rad kako bi
zajednički mogli štititi prava radnika u kompanijama u
kojima djeluju.

Interes SING-a je da radničko vijeće postoji jer smatramo
da radničko vijeće, kao kolektivno tijelo koje ima više
članova i u čiji su rad uključeni članovi iz više
organizacijskih jedinica poslodavca, kvalitetno doprinosi
zaštiti prava radnika. Čim se epidemiološka situacija
popravi i radnici se vrate na svoja radna mjesta, krenut
ćemo ispočetka, SING i EKN će inicirati izbore za novo
radničko vijeće. Do tada pozivamo sve članove sindikata i
radnike JANAF-a da se obraćaju izravno Meliti Madžo,
koja će uz potporu sindikata, kao i do sada, uspješno
obnašati dužnost na koju je imenovana.

KONSTITUIRANO GLAVNO POVJERENIŠTVO
SING-a
U Zagrebu je 17. lipnja 2020., uz poštovanje svih
epidemioloških mjera, održana konstituirajuća sjednica
Glavnog povjereništva Sindikata naftnog gospodarstva u
mandatnom razdoblju 2020. - 2025.
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Konstituirajućoj sjednici prethodili su izbori koji su zbog
izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa
COVID – 19 privremeno bili prekinuti od sredine ožujka
do početka lipnja 2020.
U skladu s odredbama Statuta SING-a Glavno
povjereništvo čini: 47 glavnih povjerenika SING-ovih
sindikalnih podružnica, odnosno njihovih zamjenika, po
jedan predstavnik Odbora mladih i žena, kao i predsjednik
sindikata. Na neposrednim izborima na dužnost glavnih
povjerenika izabrani su: Mario Balind, Marija Batinović,
Kristijan Bavoljak, Darko Benković, Miroslav Brajenović,
Neven Butina, Martina Cunj, Đuro Danček, Boris Dasović,
Vlatko Donković, Davor Đureta, Mirjana Đuretić, Tomo
Filipović, Vlasta Gabrić, Tomislav Gračan, Nenad Grđan,
Branimir Horčička, Nataša Jambrečina, Damir Jovanović,
Josip Kovačec, Berislav Lipovac, Jakov Lisica, Mario
Lorković, Melita Madžo, Ante Mandić, Nenad Mataija,
Renato Mikac, Goran Milosavljević, Sela Morić, Krešimir
Mrkšić, Željana Paić, Goran Pešić, Renata Petek, Lidija
Posinak, Mila Pušić, Damir Rončević, Iris Salaj, Josip
Slamnik, Natalija Strmečki, Danijel Šoš, Igor Štavalj,
Drago Štimac, Milan Štrk, Tomislav Šturlić, Igor Takač,
Goran Todorov i Valentina Topolčić. Ana Marić članica je
Glavnog povjereništva u ime SING-ova odbora žena,
a Darko Krčmar u ime Odbora mladih.

PRAVILNIK O POTPORAMA ČLANOVIMA SING-A
Glavno povjereništvo SING-a je na sjednici održanoj
17. lipnja 2020. godine donijelo je odluku o izmjeni
Pravilnika o potporama.
Nakon izmjene 2017. godine, kada su povećane potpore
za rođenje/posvojenje djeteta, posljednjom izmjenom
povećana je potpora članovima SING-a za smrt roditelja,
na 500,00 kuna. Članovi koji su na dugotrajnom bolovanju
ostvaruju pravo na potporu nakon četiri mjeseca
neprekinutog bolovanja, jednom godišnje, a do sada su
to pravo mogli ostvariti nakon pet mjeseci neprekinutog
bolovanja.
Novi Pravilnik stupa na snagu s 1. srpnja 2020. godine.

Glavno povjereništvo SING-a najviše je tijelo Sindikata
između dvaju zasjedanja skupštine, a sjednice se, u
pravilu, održavanju jednom u tri mjeseca.
Zahvaljujemo svim članovima koji su sudjelovali na
izborima. Čestitamo svim izabranim povjerenicima i
njihovim zamjenicima i želimo im uspješan rad na
dobrobit svih članova.

SING-info, bilten za informiranje članova i sindikalnih povjerenika.
Izdavač: SING Zagreb, Kumičićeva 1; tel.: 01/4501-620
Internet stranica SING-a: www.sing.hr, Lektor: Marko Alerić, Godina XX

