
Nakon odluke Arbitražnog suda i objave Vlade RH o 
namjeri otkupa dionica INE, Sindikat naftnog gospodarstva 
pozdravlja odluku Vlade kojom namjerava od MOL-a otkupiti 
paket dionica i vratiti INU u vlasništvo Republike Hrvatske. 

Svih ovih godina SING je upozoravao na neodrživost 
normalnog poslovanja i nemogućnost nužnog razvoja INE 
zbog odnosa dvaju najvećih dioničara, MOL-a i Vlade RH. 
Zbog toga podržavamo namjeru Vlade RH da otkupi dionice 
INE od mađarskog MOL-a. Sigurnost radnika i radnih mjesta 
u INI ovisi o tome da li INA radi, raste i razvija se, a budući da 
je evidentno kako dogovor dvaju dioničara do sada nije bio 
moguć, onda takav potez SING vidi kao jedan od mogućih 
koraka prema rješenju.

Zbog više od dvadeset pet godina iskustva sindikalnog 
djelovanja u naftno-plinskom gospodarstvu, dužni smo 
izraziti i oprez jer je još uvijek previše nepoznanica da bismo 
mogli znati što to znači za strategiju razvoja INE i prava 
njezinih radnika koji godinama plaćaju neriješene i često 
neprijateljske odnose dvaju najvećih suvlasnika. Osim radnika 
sisačke rafinerije koji godinama dolaze s grčem na posao ne 
znajući kakva ih budućnost čeka, treba spomenuti i radnike 
Crosca koji su na „čekanju“ već dugo vremena jer INA u 
Hrvatskoj ne istražuje ni približno koliko je mogla, a stanje je 
na svjetskom tržištu nafte vrlo nepovoljno za kompanije koje 
se bave djelatnošću naftnih servisa. Radnici istraživanja i 
proizvodnje nafte i plina očekuju odluke o nastavku 
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istraživanja u Hrvatskoj na kopnu i moru jer to je jedini način 
da oni zadrže svoja radna mjesta. Radnici rafinerije u Rijeci 
s nestrpljenjem očekuju odluku o nastavku modernizacije 
rafinerije jer su svjesni da je bez nje budućnost rafinerije 
neizvjesna. U svim obraćanjima u javnosti nitko ne spominje 
radnike INA-Grupe, kojih brojčano ima više nego radnika INA, 
d.d., pa si oni opravdano postavljaju pitanje računa li se u 
budućnosti na nastavak njihova rada?  

SING koji je od samih početaka bio izričiti protivnik 
privatizacije INE i smatrao da INA mora biti u vlasništvu 
RH i njezinih građana, u proteklim je godinama uložio puno 
truda i napora u očuvanje prava radnika te INE kao hrvatske 
naftne kompanije. Do prodaje dionica braniteljskog fonda i 
hrvatskih građana MOL-u nije smjelo doći, ali i tada su 
političke strukture mislile drugačije i radnike INE ostavile 
na „brisanom prostoru“. U svim tim proteklim godinama 
jedino su sindikati putem socijalnog dijaloga čuvali radna 
mjesta u INA-Grupi i borili se za poboljšanje prava radnika. 
Isto tako, tijekom izbornih kampanja svih ovih godina slušali 
smo populističke izjave političara kada je Ina svima bila 
„nacionalni interes“ koji će znati zaštititi, dezinformacije 
kako „dobro stojimo u arbitraži“, a na kraju su se djela i 
činjenice pokazali drugačiji od proklamiranih. U svakom smo 
slučaju s velikim odobravanjem dočekali jasan stav Vlade RH 
da je INA važna te da je Vlada voljna poduzeti određene 
korake kako bi INU očuvala kao nacionalnu energetsku 
kompaniju.

Zbog navedenoga će SING od dvaju suvlasnika zatražiti 
sve potrebne informacije s ciljem zaštite prava radnika INE 
i INA-Grupe. U ovom trenutku ne znamo model po kojem 
se to planira napraviti, koji je plan za upravljanje INOM, 
strategija njezina daljnjeg razvoja te koja će prava biti 
jamčena radnicima INE i INA-Grupe. 
 
SING će pomno pratiti razvoj događaja imajući u vidu 
radna mjesta i obitelji koje ovise o INI. Ako bude nužno, 
bit će spreman i na poduzimanje svih na zakonu utemeljenih 
aktivnosti kako bi se spriječilo zanemarivanje interesa 
radnika.        
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