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Dragi naši članovi i članice, 

Uskrs dočekujemo u teškim trenucima pandemije korona virusom i neizvjesne 
gospodarske situacije u zemlji. Ove blagdane mnogi neće dočekati u krugu svojih 
obitelji, jer su na snazi mjere ograničenog kretanja i socijalnog distanciranja. 
Molimo vas da poštujete preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite kako biste 
na taj način zaštitili one koje najviše volite.

Također, mnoga radna mjesta su ugrožena i stoga je sada, više nego ikada prije, 
važno da pokažemo solidarnost, zajedništvo i razumijevanje.

Sindikat naftnog gospodarstva svim članovima, članicama i njihovim obiteljima želi 
sretan i blagoslovljen Uskrs uz poruku ostanite doma!

Sretan i blagoslovljen Uskrs 
želi Vam Sindikat naftnog  
gospodarstva! 



INA-GRUPA OBRATILA SE PRIOPĆENJEM BURZI I 
JAVNOSTI

S obzirom na to da priopćenja INE objavljeno 8. travnja 

2020. oslikava trenutnu situaciju u kojoj se kompanija 

nalazi, priopćenje prenosimo u cijelosti: 

„INA Grupa osigurava opskrbu tržišta istodobno 

uvodeći financijske i operativne mjere zbog 

koronavirusa.“

Kao što je INA već najavila, zbog pandemije  koronavirusa, 

kompanija je uvela sve potrebne zdravstvene i sigurnosne 

preventivne mjere u svom poslovanju i na maloprodajnim 

mjestima, kako bi zaštitili svoje zaposlenike i kupce. Ove 

mjere podržavaju socijalnu distancu, povećanu higijenu i 

uporabu zaštitne opreme, kao i promjene u smjenskom 

radu i uvođenje rada od kuće gdje god je to moguće.

Nadalje, zbog kretanja na tržištu koja uključuju pad cijena 

nafte, uvođenje mjera protiv koronavirusa i pada 

potražnje, INA je prešla na krizni model rada te je uvela 

operativne i financijske mjere, održavajući kontinuiranu 

proizvodnju opskrbu tržišta.

Operativne promjene u ključnim djelatnostima:

• U Istraživanju i proizvodnji nafte i plina proizvodnja je 

neprekinuta i odvija se po planu, no nagli pad cijena 

sirove nafte ima značajan utjecaj na profitabilnost 

poslovanja i novčani tok. Zbog smanjenog generiranja 

novčanog toka investicijski projekti za naredno 

razdoblje, kao i profitabilnost postojećih polja te 

operativni troškovi revidiraju se radi prilagođavanja 

poslovanja promijenjenom vanjskom okruženju.

• Rafinerije i marketing. Uvedene mjere na glavnim 

tržištima rezultirale su značajnim padom potražnje za 

ključnim skupinama proizvoda, što će negativno utjecati 

na novčani tok djelatnosti. Takva situacija stvara 

operativne izazove i stalnu optimizaciju imovine. 

   Sigurna opskrba na svim ključnim tržištima je osigurana 

te je to glavni prioritet kompanije.
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• Usluge kupcima i maloprodaja. Nakon snažnih 

operativnih i financijskih rezultata u prvom tromjesečju, 

INA Grupa svjedoči padu prodaje, prije svega u 

segmentu goriva, zbog smanjene potrebe za 

putovanjima i usporavanjem ekonomske aktivnosti. 

   To je rezultiralo nedavnim smanjenjem potražnje između 

30-50%. INA je preusmjerila aktivnosti kako bi osigurala 

pouzdanu i sigurnu opskrbu kroz našu mrežu te kako bi 

djelatnost zadržala pozitivni novčani tok.

Kako bi zadržali financijsku stabilnost i osigurali održivost 

poslovanja na duži rok, INA će provesti niz mjera. 

Provest će se sveobuhvatan pregled operativnih troškova 

radi očuvanja novčanog toka, a neka će se planirana 

kapitalna ulaganja prilagoditi sve do kraja ekonomskog 

zastoja zbog uvođenja hitnih mjera. Uprava Ine ostaje i 

dalje posvećena programu INA R&M Novi smjer 2023.

Predsjednik Uprave Ine Sándor Fasimon izjavio je:

“U ovom trenutku, sigurnost naših zaposlenika i kupaca 

naš je prioritet. Uz pandemiju koronavirusa, suočavamo 

se i s ekonomskom krizom koju dodatno pojačavaju niske 

cijene nafte. Kompanija je svoju otpornost pokazala 

mnogo puta prije, i to će dokazati ponovo. Kako bismo 

nastavili uspješno ispunjavati svoju ulogu u društvu i 

zadovoljavati potrebe naših kupaca, uveli smo niz mjera 

i promjena u poslovanju koje će nam pomoći u 

prevladavanju ovog teškog razdoblja. Važno je istaknuti 

da ove mjere imaju za cilj stabilnost kompanije, dok 

opskrba na tržištu ostaje neprekinuta i provodi se u 

skladu sa svim potrebnim preventivnim mjerama."

PREGOVORI ZA IZMJENE I DOPUNE 
KOLEKTIVNIH UGOVORA INA – GRUPE

U okviru kriznog modela rada, kako se navodi u 

priopćenju, Uprava INE inicirala je kolektivne pregovore 

za izmjene i dopune Kolektivnih ugovora u INA-Grupi. 

Sindikati potpisnici Kolektivnih ugovora pregovore su 

prihvatili, svjesni da zajednički moramo pronaći rješenje 

za očuvanje radnih mjesta u ovim kriznim vremenima. 

Uvjereni smo da ovu krizu globalnih razmjera, od koje ni 

gospodarstvo u RH, pa tako ni INA nisu izuzeti, možemo 

premostiti ako pronađemo rješenja u okviru socijalnog 

dijaloga.

Isto smo tako svjesni da su i velike svjetske kompanije već 

počele provoditi razne mjere kako bi ostvarile uštede i 

premostile krizu. Svi se zajedno možemo nadati da će se 

situacija u RH i na svjetskom tržištu stabilizirati, ali možda 

ne tako brzo kako bismo željeli. Pregovori još nisu završeni, 

vodimo računa o svim aspektima, tražimo rješenja kako 

bismo prebrodili krizu u ovoj godini, a pri tome sačuvali 

što više radnih mjesta i važeće kolektivne ugovore.

Čim pregovori budu završeni, na odgovarajući način 

obavijestit ćemo članove u INA-Grupi. 

PODUZEĆA U KOJIMA DJELUJEMO U 
VLASNIŠTVU RH

Potkraj ožujka, usprkos epidemiji, poremećajima na  

tržištu i nedavnom potresu, potpisali smo kolektivne 

ugovore za Plinacro i Podzemno skladište plina. U 

JANAF-u nam 30. lipnja 2020. istječe važenje Kolektivnog 

ugovora. Ne možemo isključiti da ćemo i u državnim 

tvrtkama biti prisiljeni prihvatiti pregovore o izmjenama i 

dopunama kolektivnih ugovora, u skladu s politikom 

Vlade RH koja je pokrenula velik paket gospodarskih 

mjera s ciljem očuvanja radnih mjesta i pokretanja 

hrvatskoga gospodarstva nakon krize.

 

Budno pratimo pakete mjera koje popisuje Vlada RH i 

zadovoljni smo da smo putem Nezavisnih hrvatskih 

sindikata, u koje je učlanjen i Sindikat naftnoga 

gospodarstva i uz pomoć Europskih sindikalnih udruga, 

uspjeli uvjeriti Vladu RH da ne ide u tako rigorozne 

izmjene Zakona o radu. Činjenica jest da bi predložene 

izmjene Zakona o radu omogućile, u jednom dijelu, lakše 

donošenje odluka u ovim kriznim vremenima, ali 

suspenzija kolektivnih ugovora bila bi iznimno loša za sve 

radnike jer bi poslodavac onda zaista sam mogao raditi 

što želi.

Prava radnika ne mogu se ukidati „dekretima“. Bez obzira 

na to što se radi o teškim temama u globalnoj krizi kakvu 

mnogi od nas ne pamte, važno je očuvati socijalni dijalog, 

jer samo tako sindikati mogu na najbolji mogući način 

štititi interese svojih članova.

Ne smijemo dopustiti, koliko god kriza bila velikih 

razmjera, da radnici jedini iznesu njezin teret.

SING ĆE POMOĆI SVOJIM ČLANOVIMA 

Uz svjetsku globalnu gospodarsku krizu i pandemiju 

korona virusom građane Zagreba i njegove okolice 

pogodio je i razoran potres.

SING je pripremio poseban program bespovratnih 

potpora za svoje članove. Za izvanredne pomoći našim 

članovima predvidjeli smo značajna sredstva. 

Također smo sredstva koja su bila namijenjena za 

tradicionalne sportske susrete, a koji se ove godine, 

zbog cjelokupne situacije, neće održati, prenamijenili u 

potpore za članove stradale u potresu.

Odluka je objavljena na SING-ovim mrežnim stranicama 

zajedno sa zahtjevom koji član mora popuniti i dostaviti 

SING-u.

SING razmatra i druga rješenja koja bi našim članovima 

olakšala financijsku situaciju, u slučaju prekida rada i 

eventualnog smanjenja primanja. Kao i uvijek dosad 

SING je i u ovim vremenima uz svoje članove. Za dodatne 

informacije molimo članove da se obrate povjereniku 

svoje sindikalne grupe ili najbližem profesionalnom 

sindikalnom povjereniku.

Pratit ćemo situaciju na tržištu, neke mjere po potrebi 

produžiti, nadajući se da će ova epidemija proći što prije, 

da će mjere socijalnog distanciranja biti ukinute i da ćemo 

se svi zajedno što prije vratiti na svoja radna mjesta.

Sretni smo što su kompanije u kojima djelujemo, putem 

preventivnih mjera, uz sve poteškoće u vezi s nabavom 

zaštitnih sredstava, na najbolji mogući način uspjele 

zaštititi zdravlje svojih radnika i tako u praksi pokazati 

da njihovo zdravlje nema cijenu. Budimo strpljivi, 

pridržavajmo se svih propisanih mjera i nemojmo 

dopustiti neodgovornim pojedincima da ugroze naše 

zdravlje i zdravlje naših obitelji. Moramo zahvaliti svim 

našim kolegama koji svaki dan rade na svojim radnim 

mjestima (na poslu ili od kuće) jer bez njih tvrtke u 

kojima radimo ne bi mogle funkcionirati.  

#d r ž i   r a z m a k

#ostanidoma
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jer samo tako sindikati mogu na najbolji mogući način 

štititi interese svojih članova.

Ne smijemo dopustiti, koliko god kriza bila velikih 
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SING je pripremio poseban program bespovratnih 

potpora za svoje članove. Za izvanredne pomoći našim 

članovima predvidjeli smo značajna sredstva. 

Također smo sredstva koja su bila namijenjena za 

tradicionalne sportske susrete, a koji se ove godine, 

zbog cjelokupne situacije, neće održati, prenamijenili u 

potpore za članove stradale u potresu.
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zajedno sa zahtjevom koji član mora popuniti i dostaviti 
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olakšala financijsku situaciju, u slučaju prekida rada i 

eventualnog smanjenja primanja. Kao i uvijek dosad 
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kojima radimo ne bi mogle funkcionirati.  
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• Rafinerije i marketing. Uvedene mjere na glavnim 

tržištima rezultirale su značajnim padom potražnje za 

ključnim skupinama proizvoda, što će negativno utjecati 

na novčani tok djelatnosti. Takva situacija stvara 

operativne izazove i stalnu optimizaciju imovine. 

   Sigurna opskrba na svim ključnim tržištima je osigurana 

te je to glavni prioritet kompanije.

• Usluge kupcima i maloprodaja. Nakon snažnih 

operativnih i financijskih rezultata u prvom tromjesečju, 

INA Grupa svjedoči padu prodaje, prije svega u 

segmentu goriva, zbog smanjene potrebe za 

putovanjima i usporavanjem ekonomske aktivnosti. 

   To je rezultiralo nedavnim smanjenjem potražnje između 

30-50%. INA je preusmjerila aktivnosti kako bi osigurala 

pouzdanu i sigurnu opskrbu kroz našu mrežu te kako bi 

djelatnost zadržala pozitivni novčani tok.

Kako bi zadržali financijsku stabilnost i osigurali održivost 

poslovanja na duži rok, INA će provesti niz mjera. 

Provest će se sveobuhvatan pregled operativnih troškova 

radi očuvanja novčanog toka, a neka će se planirana 

kapitalna ulaganja prilagoditi sve do kraja ekonomskog 

zastoja zbog uvođenja hitnih mjera. Uprava Ine ostaje i 

dalje posvećena programu INA R&M Novi smjer 2023.

Predsjednik Uprave Ine Sándor Fasimon izjavio je:

“U ovom trenutku, sigurnost naših zaposlenika i kupaca 

naš je prioritet. Uz pandemiju koronavirusa, suočavamo 

se i s ekonomskom krizom koju dodatno pojačavaju niske 

cijene nafte. Kompanija je svoju otpornost pokazala 

mnogo puta prije, i to će dokazati ponovo. Kako bismo 

nastavili uspješno ispunjavati svoju ulogu u društvu i 

zadovoljavati potrebe naših kupaca, uveli smo niz mjera 

i promjena u poslovanju koje će nam pomoći u 

prevladavanju ovog teškog razdoblja. Važno je istaknuti 

da ove mjere imaju za cilj stabilnost kompanije, dok 

opskrba na tržištu ostaje neprekinuta i provodi se u 

skladu sa svim potrebnim preventivnim mjerama."

PREGOVORI ZA IZMJENE I DOPUNE 
KOLEKTIVNIH UGOVORA INA – GRUPE

U okviru kriznog modela rada, kako se navodi u 

priopćenju, Uprava INE inicirala je kolektivne pregovore 

za izmjene i dopune Kolektivnih ugovora u INA-Grupi. 

Sindikati potpisnici Kolektivnih ugovora pregovore su 

prihvatili, svjesni da zajednički moramo pronaći rješenje 

za očuvanje radnih mjesta u ovim kriznim vremenima. 

Uvjereni smo da ovu krizu globalnih razmjera, od koje ni 

gospodarstvo u RH, pa tako ni INA nisu izuzeti, možemo 

premostiti ako pronađemo rješenja u okviru socijalnog 

dijaloga.

Isto smo tako svjesni da su i velike svjetske kompanije već 

počele provoditi razne mjere kako bi ostvarile uštede i 

premostile krizu. Svi se zajedno možemo nadati da će se 

situacija u RH i na svjetskom tržištu stabilizirati, ali možda 

ne tako brzo kako bismo željeli. Pregovori još nisu završeni, 

vodimo računa o svim aspektima, tražimo rješenja kako 

bismo prebrodili krizu u ovoj godini, a pri tome sačuvali 

što više radnih mjesta i važeće kolektivne ugovore.

Čim pregovori budu završeni, na odgovarajući način 

obavijestit ćemo članove u INA-Grupi. 

PODUZEĆA U KOJIMA DJELUJEMO U 
VLASNIŠTVU RH

Potkraj ožujka, usprkos epidemiji, poremećajima na  

tržištu i nedavnom potresu, potpisali smo kolektivne 

ugovore za Plinacro i Podzemno skladište plina. U 

JANAF-u nam 30. lipnja 2020. istječe važenje Kolektivnog 

ugovora. Ne možemo isključiti da ćemo i u državnim 

tvrtkama biti prisiljeni prihvatiti pregovore o izmjenama i 

dopunama kolektivnih ugovora, u skladu s politikom 

Vlade RH koja je pokrenula velik paket gospodarskih 

mjera s ciljem očuvanja radnih mjesta i pokretanja 

hrvatskoga gospodarstva nakon krize.

 

Budno pratimo pakete mjera koje popisuje Vlada RH i 

zadovoljni smo da smo putem Nezavisnih hrvatskih 

sindikata, u koje je učlanjen i Sindikat naftnoga 

gospodarstva i uz pomoć Europskih sindikalnih udruga, 

uspjeli uvjeriti Vladu RH da ne ide u tako rigorozne 

izmjene Zakona o radu. Činjenica jest da bi predložene 

izmjene Zakona o radu omogućile, u jednom dijelu, lakše 

donošenje odluka u ovim kriznim vremenima, ali 

suspenzija kolektivnih ugovora bila bi iznimno loša za sve 

radnike jer bi poslodavac onda zaista sam mogao raditi 

što želi.

Prava radnika ne mogu se ukidati „dekretima“. Bez obzira 

na to što se radi o teškim temama u globalnoj krizi kakvu 

mnogi od nas ne pamte, važno je očuvati socijalni dijalog, 

jer samo tako sindikati mogu na najbolji mogući način 

štititi interese svojih članova.

Ne smijemo dopustiti, koliko god kriza bila velikih 

razmjera, da radnici jedini iznesu njezin teret.

SING ĆE POMOĆI SVOJIM ČLANOVIMA 

Uz svjetsku globalnu gospodarsku krizu i pandemiju 

korona virusom građane Zagreba i njegove okolice 

pogodio je i razoran potres.

SING je pripremio poseban program bespovratnih 

potpora za svoje članove. Za izvanredne pomoći našim 

članovima predvidjeli smo značajna sredstva. 

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

Također smo sredstva koja su bila namijenjena za 

tradicionalne sportske susrete, a koji se ove godine, 

zbog cjelokupne situacije, neće održati, prenamijenili u 

potpore za članove stradale u potresu.

Odluka je objavljena na SING-ovim mrežnim stranicama 

zajedno sa zahtjevom koji član mora popuniti i dostaviti 

SING-u.

SING razmatra i druga rješenja koja bi našim članovima 

olakšala financijsku situaciju, u slučaju prekida rada i 

eventualnog smanjenja primanja. Kao i uvijek dosad 

SING je i u ovim vremenima uz svoje članove. Za dodatne 

informacije molimo članove da se obrate povjereniku 

svoje sindikalne grupe ili najbližem profesionalnom 

sindikalnom povjereniku.

Pratit ćemo situaciju na tržištu, neke mjere po potrebi 

produžiti, nadajući se da će ova epidemija proći što prije, 

da će mjere socijalnog distanciranja biti ukinute i da ćemo 

se svi zajedno što prije vratiti na svoja radna mjesta.

Sretni smo što su kompanije u kojima djelujemo, putem 

preventivnih mjera, uz sve poteškoće u vezi s nabavom 

zaštitnih sredstava, na najbolji mogući način uspjele 

zaštititi zdravlje svojih radnika i tako u praksi pokazati 

da njihovo zdravlje nema cijenu. Budimo strpljivi, 

pridržavajmo se svih propisanih mjera i nemojmo 

dopustiti neodgovornim pojedincima da ugroze naše 

zdravlje i zdravlje naših obitelji. Moramo zahvaliti svim 

našim kolegama koji svaki dan rade na svojim radnim 

mjestima (na poslu ili od kuće) jer bez njih tvrtke u 

kojima radimo ne bi mogle funkcionirati.  

#d r ž i   r a z m a k

#ostanidoma
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