
Informacije „iz prve ruke“

Dana 31. ožujka 2015. održani su skupovi radnika 

Podzemnog skladišta plina na lokacijama Okoli i 

Zagreb. Skupovi su održani na inicijativu i u 

organizaciji Siniše Đure, sindikalnog povjerenika 

koji u PSP-u preuzima prava i obveze radničkog 

vijeća. Skupove je obilježio dobar odaziv radnika koji 

su „iz prve ruke“ imali priliku čuti iscrpne informacije 

od najodgovornijih osoba poslodavca i Sindikata 

naftnog gospodarstva.

U ime poslodavca skupovima su prisustvovali: 

Krešimir Malec, direktor PSP-a; Kristijan Starčević, 

direktor Poslovne funkcije; Ivana Ivančić, direktorica 

Sektora razvoja i investicija i Gracijan Krklec, direktor 

Sektora tehnološkog upravljanja. Skupovima je 

prisustvovao i Božo Mikuš predsjednik Sindikata 

naftnog gospodarstva te Željko Vuković i Tomislav 

Ivančić, SING-ovi profesionalni sindikalni povjerenici.

Dobar rad i poslovanje

Nakon što je Siniša Đura podnio izvještaj o radu 

sindikalnog povjerenika koji preuzima prava i obveze 

radničkog vijeća, direktor PSP-a i njegovi suradnici 

izvijestili su o ostvarenim rezultatima u 2014. i 
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planovima za 2015. godinu. Podzemno skladište 

plina d.o.o. iz godine u godinu ostvaruje pozitivan 

poslovni rezultat te se na najbolji mogući način 

priprema za poslovanje u promijenjenim (tržišnim) 

uvjetima.

PSP živi od prodaje usluge skladištenja plina i zato 

mora biti konkurentno kako cijenom tako i 

operativno-tehnološkim mogućnostima skladištenja 

i povlačenja većih količina plina, jer trgovci plinom 

mogu zaobići PSP. Ovim zahtjevima nije moguće 

udovoljiti bez modernizacije pogona u Okolima za 

što su potrebna značajna ulaganja. Zato će ulaganja 

u 2015. biti udvostručena u odnosu na 2014. i iznositi 

će 161 milijun kuna. Najveći dio tih ulaganja odnosi 

se na bušenje dviju bušotina, rekonstrukciju i 

dogradnju kompresorske stanice i radove na novom 

vršnom podzemnom skladištu plina Grubišno Polje.

Na oba skupa direktor Malec je najavio da će 

poslodavac predložiti sindikatu potpisivanje 

Aneksa Kolektivnom ugovoru kojim bi se preuzela 

poboljšanja iz Kolektivnog ugovora za Plinacro. 

Iskazao je i interes poslodavca za provođenjem 

izbora za povjerenika radnika za zaštitu na radu i 

Radničko vijeće.

Skupovi radnika PSP-a

Sretan Uskrs!

Svim svojim članovima i članicama 
te njihovim obiteljima od srca želimo 
sretan i blaglosovljen Uskrs! 

Ovaj najveći kršćanski blagdan predstavlja univerzalne
vrijednosti dobra i ljubavi koje svoj smisao imaju u davanju 
i dijeljenju s bližnjima. 

Neka nas ovaj veliki blagdan ispuni nadom, snagom i optimizmom, 
a ponajviše načelima pravednosti i solidarnosti koja moramo 
iskazivati jedni prema drugima. 

Sindikat u interesu PSP-a i radnika

Božo Mikuš, predsjednik SING-a, izjavio je da 

sindikat prihvaća prijedlog poslodavca da se potpiše 

Aneks Kolektivnom, ugovoru uz napomenu kako bi isti 

trebalo potpisati što prije. Naglasio je da će u travnju 

SING pokrenuti postupak izbora povjerenika radnika za 

zaštitu na radu, kako se to traži novim Zakonom o zaštiti 

na radu. Interes poslodavca za izborom Radničkog 

vijeća u PSP-u ocijenio je dvojbenim jer je postojeće 

rješenje dobro i u skladu je sa Zakonom o radu.

Predsjednik SING-a pozitivno je ocijenio prezentirani 

poslovni rezultat PSP-a u 2014. godini i plan za 2015. 

te je pohvalio poslodavca za nova ulaganje, naročito 

s aspekta dugoročnog planiranja. Također je 

pohvalio dosadašnju dobru suradnju SING-a i 

poslodavca koja je rezultirala potpisivanjem novog 

Kolektivnog ugovora i vrlo jasno rekao da u 

Podzemnom skladištu plina može biti samo bolje.

Izbori u sindikalnim podružnicama INA-Sisak i 
JANAF

U Sisku,30. ožujka 2015. održani su izbori za glavne 

povjerenike sindikalnih podružnica INA-Sisak i 

JANAF. Za glavnog povjerenika Sindikalne 

podružnice INA-Sisak povjerenici grupa izabrali su 

Miroslava Brajenovića, a za njegova zamjenika 

Zdravka Dužića. U Sindikalnoj podružnici JANAF za 

glavnog povjerenika izabrana je Melita Madžo, a za 

njezinog zamjenika Dubravko Majstorović. 

Čestitamo izabranim povjerenicima i želimo im puno 

uspjeha u sindikalnom radu.

Dobitnik 3. kola nagradne igre „SING uči i nagrađuje“

Između mnoštva pristiglih kupona s točnim

odgovorima na pitanje 3. kola nagradne igre, 

Višnja Blažok, radnica SING-ove Službe financijsko 

knjigovodstvenih poslova, izvukla je sretnog 

dobitnika Branka Mehkeka, člana SING-a iz Đurđevca 

koji je osvojio majicu. Čestitamo sretnom dobitniku, 

a sve članove pozivamo da se uključe u naredno kolo 

nagradne igre. 
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Miroslava Brajenovića, a za njegova zamjenika 

Zdravka Dužića. U Sindikalnoj podružnici JANAF za 

glavnog povjerenika izabrana je Melita Madžo, a za 

njezinog zamjenika Dubravko Majstorović. 

Čestitamo izabranim povjerenicima i želimo im puno 

uspjeha u sindikalnom radu.

Dobitnik 3. kola nagradne igre „SING uči i nagrađuje“

Između mnoštva pristiglih kupona s točnim

odgovorima na pitanje 3. kola nagradne igre, 

Višnja Blažok, radnica SING-ove Službe financijsko 

knjigovodstvenih poslova, izvukla je sretnog 

dobitnika Branka Mehkeka, člana SING-a iz Đurđevca 

koji je osvojio majicu. Čestitamo sretnom dobitniku, 

a sve članove pozivamo da se uključe u naredno kolo 

nagradne igre. 

SING-info, bilten za informiranje članova i sindikalnih povjerenika.
Izdavač: SING Zagreb, Kumičićeva 1; tel.:  01/4501-620; fax: 01/4501-627;  

Internet stranica SING-a: www.sing.hr , Lektor: dr. sc. Marko Alerić, Godina XVII


