
POZAJMICE SING-A DO 10.000 KUNA

Glavno povjereniš tvo SING-a je na sjednici održanoj 22. 

rujna 2020. donijelo odluku o višim iznosima pozajmica 

članovima SING-a.

SING povećao iznos 
pozajmice do 10.000 kuna
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 U okviru programa pogodnosti članovima Glavno 

povjereništvo SING-a odlučilo je omogućiti članovima 

novu pogodnost. Od 1. listopada 2020. godine članovi 

SING-a imaju pravo na pozajmice u iznosu od 3.000,00 do 

10.000,00 kuna, uz mogućnost povrata obustavama na 

plaću u 5, 10 ili 12 mjesečnih obroka. Pozajmice članovi 

mogu ostvariti kao i do sada, popunjavanjem zahtjeva na 

internetskoj stranici SING-a, kod sindikalnog povjerenika 

ili putem webMSING-a.

Uz potpore članovima koji su stradali u potresu i druge 

oblike potpora koje SING pruža svojim članovima 

vjerujemo da će i ova financijska pogodnost pomoći našim 

članovima. Na sljedećoj sjednici Glavno povjereništvo će 

raspravljati o daljnjim pogodnostima, a članove pozivamo 

da se s prijedlozima o načinima kako još pomoći članovima 

obrate svom sindikalnom povjereniku.

ODRŽAN SASTANAK S MENADŽMENTOM CROSCA

Potaknuti stalnim upitima naših članova i njihovom 

zabrinutošću za budućnost kompanije zatražili smo 

sastanak s menadžmentom Crosca. Na sastanku koji je 

održan 28. rujna 2020. sindikalni su predstavnici od 

direktora I. Kruljca i predstavnika Ljudskih resursa dobili 

sve odgovore na postavljena pitanja.

Sastanak je održan u Zagrebu, uz pridržavanje svih 

epidemioloških mjera.

Na početku sastanaka poslodavca smo upoznali sa svim 

pitanjima, na koja smo zatim dobili vrlo jasne i 

Održan sastanak radnika s menadžmentom Crosca na kojem je predstavljen 
jasan cilj i plan rada za opstanak kompanije

konstruktivne odgovore. Doslovce smo razriješili svaku, 

i najmanju nejasnoću pa čak i sve one dezinformacije koje 

kolaju među zaposlenim radnicima, a koje su također 

iznjedrile dosta pitanja. Trenutno je još uvijek dosta velik 

broj radnika Crosca na čekanju (obliku radnog vremena 

gdje radnik prima plaću, a ne dolazi na posao), no zbog 

već spomenutog koronavirusa potpomognutog vrlo 

niskom cijenom nafte na svjetskom naftnom tržištu, i to 

je čekanje trenutno dosta manje plaćeno nego u 

normalnim radnim uvjetima. Stoga se svaki od tristotinjak 

radnika, koliko ih je otprilike na čekanju, doslovno  bori 

s preživljavanjem. Na žalost sve je to na neki način bilo 

očekivano i jasno je da je učinjeno sve, može se slobodno 

reći, kako bi se Crosco spasio i očuvao što veći broj 

radnih mjesta.

Svakako se mora istaknuti da je Crosco reorganizacijom, 

otpuštanjem radnika i sadašnjim brojem zaposlenih 

odredio plan za nastavak sigurne budućnosti, no opet će 

dosta toga ovisiti i o glavnom naručitelju radova u 

Hrvatskoj, a to je INA. Podsjetimo samo na to da Crosco 

više ne obavlja inozemne aktivnosti, a posebno ne 

bušenje, tako da u ovom trenutku jedino može raditi za 

INA-u. Trenutno je i to, možemo reći, dvosjekli mač, 

pogotovo zbog još uvijek prisutnog koronavirusa, te 

smanjenog obujma radova u svim područjima proizvodnje, 

zbog naravno niže cijene nafte na svjetskom tržištu. 

Postoji nekoliko natječaja za posao u Hrvatskoj na kojima 

će Crosco svakako moći zaposliti svoje kapacitete, jer ipak 

je kompanija koja nudi sve vrste usluga izrade i obrade 

bušotina, a koncesije za bušenje su raspisane i poslovi su 

u tijeku, tako da će se, vjerujemo, i tu moći nešto zaraditi, 

istaknuo je I. Kruljac u svom izlaganju.

  

Mislimo da je ovaj sastanak nakon dužeg razdoblja ipak 

napokon postavio neke jasne ciljeve te plan rada i 

opstanka Crosca i radnicima dao veliku nadu i sigurnost 

za budućnost. Treba se prisjetiti da je ne tako davno, zbog 

još uvijek prisutnog koronavirusa koji je paralizirao cijeli 

svijet, za Crosco u jednom trenutku postojala i mogućnost 

gašenja. 

Isplata bonusa radnicima za 2019. godinu

Direktor Crosca I. Kruljac koji je nekoliko puta prekidao 

sastanak naglašavajući kako je trenutno najvažniji cilj 

Crosca isplatiti radnicima zaostali bonus za 2019., koji su u 

toj godini pozitivnog poslovanja Crosca radnici ostvarili. 

 

Usprkos činjenici da u ovom trenutku Crosco nije u 

mogućnosti vratiti radnicima dio suspendiranih 

materijalnih prava, direktor Kruljac upućuje na optimizam.

Činjenica da smo uspjeli zaposliti i platformu Labin, nakon 

6 godina čekanja u brodogradilištu, trenutna zaposlenost 

remonta i popratnih servisa dobar su start za budućnost. 

Nitko ne može reći da kriza više ne utječe na poslovanje 

drugih kompanija u INA-Grupi, ali se čak i STSI, koji je 

prošao proces restrukturiranja,  oporavio, zapošljava nove 

radnike kako bi za tržište obavljao razne djelatnosti i 

usluge, a koje nisu neophodno vezane uz izradu i obradu 

bušotina. 

Nadamo se da će plan rada i aktivnosti Crosca za sljedeću 

godinu osigurati posao za sve radnike Crosca i na taj način 

omogućiti povratak na radna mjesta svih radnika, ali i 

vraćanje svih materijalnih prava radnicima koja imaju 

pravo po Kolektivnom ugovoru.

Poslodavac je svjestan toga da su radnici koji ne rade u 

vrlo teškoj financijskoj situaciji, svjestan je odgovornosti, 

pa i sama reorganizacija poslovanja, prodaja sve 

nepotrebne opreme i sredstava rada ide u tom pravcu da 

se osigura novac za plaće radnika i u trenutcima kada na 

tržištu neće biti posla.

Crosco ne propada, ne mijenja ime i ne ide u stečaj

Na kraju je direktor Kruljac jasno demantirao nagađanja, 

insinuacije i   priče među radnicima da Crosco propada, 

mijenja ime ili ide u stečaj. Za većinu nagađanja saznao je 

od predstavnika sindikata na upravo održanom sastanku. 

Također nas je obavijestio da Crosco ne priprema novi 

program viška radnika.

Od direktora smo zatražili da pojača svoju komunikaciju 

s radnicima uvažavajući činjenicu da su mnogi još uvijek 

kod kuće. Smatramo da samo kvalitetna komunikacija 

direktora tvrtke može spriječiti širenje različitih 

nagađanja, koja naše članove suočene s borbom za 

preživljavanje, dodatno uznemiruju.

U studenom nas očekuje nastavak razgovora s 

menadžmentom na kojem ćemo tražiti novi izvještaj o 

financijskoj situaciji u kompaniji i razgovarati o 

mogućnosti isplati privremeno odgođenih prava radnika, 

a sve s ciljem da i radnike Crosca, u svim materijalnim 

pravima, izjednačimo s ostalim radnicima u INA-Grupi.

Za odgovore na ostala pojedinačna pitanja koja su 

dostavljana sindikalnim povjerenicama možete se obratiti 

svom glavnom povjereniku ili najbližem profesionalnom 

sindikalnom povjereniku.
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nepotrebne opreme i sredstava rada ide u tom pravcu da 

se osigura novac za plaće radnika i u trenutcima kada na 

tržištu neće biti posla.

Crosco ne propada, ne mijenja ime i ne ide u stečaj

Na kraju je direktor Kruljac jasno demantirao nagađanja, 

insinuacije i   priče među radnicima da Crosco propada, 

mijenja ime ili ide u stečaj. Za većinu nagađanja saznao je 

od predstavnika sindikata na upravo održanom sastanku. 

Također nas je obavijestio da Crosco ne priprema novi 

program viška radnika.

Od direktora smo zatražili da pojača svoju komunikaciju 

s radnicima uvažavajući činjenicu da su mnogi još uvijek 

kod kuće. Smatramo da samo kvalitetna komunikacija 

direktora tvrtke može spriječiti širenje različitih 

nagađanja, koja naše članove suočene s borbom za 

preživljavanje, dodatno uznemiruju.

U studenom nas očekuje nastavak razgovora s 

menadžmentom na kojem ćemo tražiti novi izvještaj o 

financijskoj situaciji u kompaniji i razgovarati o 

mogućnosti isplati privremeno odgođenih prava radnika, 

a sve s ciljem da i radnike Crosca, u svim materijalnim 

pravima, izjednačimo s ostalim radnicima u INA-Grupi.

Za odgovore na ostala pojedinačna pitanja koja su 

dostavljana sindikalnim povjerenicama možete se obratiti 

svom glavnom povjereniku ili najbližem profesionalnom 

sindikalnom povjereniku.
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