
FORUM RADNIKA CROSCA

U Ivanić-Gradu je u Hotelu Crosco 2. lipnja 2020. godine 

održan do sada najveći forum radnika Crosca. Forum koji 

je okupio 430 radnika organizirao je poslodavac, odnosno 

direktor društva Igor Kruljac. Forumu su prisustvovali 

radnici iz svih sektora i organizacijskih jedinica iz svih 

krajeva i gradova Hrvatske, članovi Uprave Crosca, 

članovi Radničkog vijeća Crosca i predstavnici Sindikata.

Forum je organiziran u skladu s uputama Stožera, pa je 

svim sudionicima na ulazu u hotel izmjerena temperatura 

te su im podijeljene zaštitne maske. 

Na početku foruma direktor I. Kruljac prezentirao je 

trenutno stanje u kompaniji, financijske pokazatelja, 

tržišnu situaciju i organizacijske promjene.

U Croscu je trenutna situacija izuzetno teška. Gotovo 

svi su radnici na čekanju, većina servisnih odjela ne radi, 

nijedno bušaće postrojenje Crosca trenutno ne radi, a 

do kraja godine neće biti kopnenih bušaćih aktivnosti. 

Kompanija se kontinuirano zadužuje i taj dug iznosi 

otprilike 50 milijuna dolara. Svakim danom situacija je 

sve teža te su potrebni hitno restrukturiranje i 

organizacijske promjene. Te promjene podrazumijevaju 

osjetno otpuštanje radnika kako onih zaposlenih na 

određeno, neodređeno tako i onih koji su zaposleni preko 

agencije. Otpuštanje radnika posebno ne ide u prilog 

radnicima mlađe životne dobi koji su većinom zaposleni 

na ugovor ili preko agencije. 

Održani skupovi 
radnika u poduzećima 
Crosco i STSI
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Direktor I. Kruljac nadalje je naglasio kako je menadžment 

Crosca napravio jedini scenarij opstanka, a koji uključuje 

otpuštanje radnika i ostanak 750 zaposlenih. 

Kako bi se osigurala budućnost pozitivnog poslovanja 

Crosca i ostvarile uštede, planira se potpuno napuštanje 

inozemnih aktivnosti u vezi s bušenjem te rasprodaja 

bušećih postrojenja na koje Crosco više ne računa. 

Crosco bi se nadalje više fokusirao na domaće tržište i 

poslovnu suradnju s Inom, za potrebe domaćih radova. 

Što se tiče daljnjeg angažmana za Mol ili inozemne 

radove, taj bi posao vodila tvrtka Rotary koja je također 

u Croscovu vlasništvu. 

Nakon izlaganja menadžment Crosca odgovorio je 

prisutnim radnicima na sva prethodno dostavljena pitanja, 

kao i na sva pitanja postavljena na skupu. Direktor je dao 

Uprava Crosca planira zadržati 750 zaposlenih. U STSI-u organizacijske 
promjene stupaju na snagu 15. srpnja 2020.

precizan odgovor da trenutno nema govora o tome da 

se Crosco transformira radi prodaje ili da odlazi u stečaj. 

Nekoliko je puta naglašeno kako Crosco na ovaj način ne 

može opstati, ali da reorganizacijske promjene te potpora 

socijalnih partnera mogu pomoći u spašavanju Crosca.

Okupljenima se na forumu obratila i predsjednica 

Sindikata naftnog gospodarstva Jasna Pipunić koja je 

istaknula kako je SING uputio apel  Vladi RH sa zahtjevom 

da se za Crosco i druge tvrtke u INA-grupi odobre mjere 

od 4.000,00 kuna. SING-u je stečaj neprihvatljiv i sindikat 

će se boriti za Crosco i očuvanje radnih mjesta. 

„SING je trenutno u pregovorima s poslodavcem te o 

pojedinostima još ne možemo govoriti, ali za nas je vrlo 

važno u pregovorima izboriti KU na neodređeno vrijeme 

kojim bismo zaštitili svoja prava. Mi smatramo da tvrtka 

ima perspektivu i da možemo očuvati radna mjesta i to je 

naš glavni cilj. O konačnim rješenjima nećemo odlučivati 

sami, već ćemo, prije nego završimo pregovore, pitati 

članove što je sve za njih prihvatljivo. Svi sindikalni 

povjerenici su na raspolaganju članovima, ali za sve 

informacije o organizacijskim promjenama moraju se 

obratiti svom rukovoditelju“, kazala je na kraju J. Pipunić.

ODRŽANI SKUPOVI RADNIKA U STSI-U

Od 3. do 5. lipnja održani su skupovi radnika STSI-a koje 

je organizirao poslodavac. Skupovi su održani u Zagrebu, 

Rijeci, Ivanićkom Graberju i Sisku uz velik odaziv radnika 

na svim lokacijama.

Nakon dugog razdoblja nemogućnosti izravne  

komunikacije poslodavca s radnicima direktor N. Mišetić 

pozvao je radnike kako bi im predstavio organizacijske 

promjene koje namjerava provesti, a koje će rezultirati 

viškom radnika.

U svom izlaganju N. Mišetić je obrazložio situaciju u kojoj 

se, uslijed gospodarske krize, nalazi cijela INA-Grupa te 

naglasio da je kriza znatno utjecala na prihod STSI-a. Kao 

i sve velike kompanije INA je smanjila sve svoje troškove, 

a među njima i troškove koje je planirala za održavanje. 

Kriza bez presedana, kako je istaknuo N. Mišetić, dovela 

je do toga da je INA po prvi put bila prisiljena iskazati 

gubitak u svojim financijskim izvještajima, a sve mjere koje 

INA poduzima da bi se konsolidirala financijska situacija 

znatno su smanjile prihode STSI-a i ugrozile njegovu 

opstojnost. Restrukturiranje  STSI-u je nužno kako bi se 

sačuvala radna mjesta. Isto tako, nužno je da STSI sve što 

je moguće za svoje korisnike odradi sa svojim radnicima, 

a ne s vanjskim izvođačima. Pri tome je napomenuo da 

se situacija kao prošle godine, kada je STSI od ukupnog 

prihoda svega 30 % odradio sa svojim radnicima, više ne 

smije ponoviti jer i to također utječe na opstojnost 

kompanije. Sve su to razlozi koji su nagnali poslodavca na 

organizacijske promjene koje bi trebale stupiti na snagu 

15. srpnja 2020.  N. Mišetić je najavio da će od sljedećeg 

tjedna rukovoditelji razgovarati s radnicima koje će, 

nažalost, morati proglasiti viškom, a uručenje otkaza 

očekuje u drugoj polovini srpnja. Naglasio je da su ovo 

teške odluke koje su u nadležnosti poslodavca i koje 

moraju biti donesene kako bi se sačuvala radna mjesta. 

Sva pitanja koja su članovi sindikata nama postavljali, a 

ona nisu u našoj nadležnosti, proslijedili smo N. Mišetiću 

koji je na njih odgovorio radnicima na skupovima. Velika 

većina radnika izrazila je nezadovoljstvo činjenicom da im 

nije isplaćena posebna nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna 

jer su u vrijeme pandemije radili kao i ostali njihovi kolege 

u INA-Grupi, ali oni su nagradu dobili.

Direktor N. Mišetić obrazložio je svoju odluku na temelju 

koje posebna nagrada nije isplaćena time što je STSI svim 

radnicima isplatio puni iznos troškova prijevoza za ožujak, 

a inače bi imali pravo na razmjerni dio, jer se nakon 

13. ožujka više nije radilo. Naglasio je da mu se čini puno 

poštenije da su svi dobili troškove prijevoza, a ne samo 

stotinjak radnika posebnu nagradu.

Često pitanje radnika koje nam je upućivano bilo je i 

pitanje isplate bonusa za 2019. godinu. Iako bonusi 

rukovoditeljima do daljnjega neće biti isplaćivani, 

N. Mišetić je najavio da će radnicima, bez obzira na težak 

financijski položaj INA-grupe,  bonusi za 2019. biti 

isplaćeni početkom srpnja.

Smatramo da je jako važno da je skupovima prisustvovao 

velik broj radnika jer je njihovo pravo da od menadžmenta 

čuju kakvi su poslovni planovi i kakve odluke poslodavac 

namjerava donositi. Pozivamo radnike koji nisu bili na 

skupovima da se za dodatne informacije jave svom 

nadležnom rukovoditelju.

Sindikati su obavijestili radnike da su se obratili Vladi RH 

sa zahtjevom da se i radnike INA-grupe uključi u isplatu 

mjera za očuvanje radnih mjesta i od Vlade zatražili da se 

dva većinska suvlasnika dogovore i odreknu isplate 

dividende za 2019. godinu kako bi i oni doprinijeli 

stabilizaciji financijske situacije INA-Grupe.

Borbu za očuvanje radnih mjesta u STSI-u vodimo i putem 

pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora na 

koje nas je poslodavac pozvao. O pojedinostima 

pregovora još ne možemo govoriti, ali prije nego ih 

završimo razmotrit ćemo s našim članovima jesu li 

dogovorena rješenja prihvatljiva, kako bi se sačuvala 

radna mjesta i zaštitili gospodarski i socijalni interesi 

naših članova u STSI-u.
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pojedinostima još ne možemo govoriti, ali za nas je vrlo 

važno u pregovorima izboriti KU na neodređeno vrijeme 

kojim bismo zaštitili svoja prava. Mi smatramo da tvrtka 

ima perspektivu i da možemo očuvati radna mjesta i to je 

naš glavni cilj. O konačnim rješenjima nećemo odlučivati 

sami, već ćemo, prije nego završimo pregovore, pitati 

članove što je sve za njih prihvatljivo. Svi sindikalni 

povjerenici su na raspolaganju članovima, ali za sve 

informacije o organizacijskim promjenama moraju se 

obratiti svom rukovoditelju“, kazala je na kraju J. Pipunić.

ODRŽANI SKUPOVI RADNIKA U STSI-U

Od 3. do 5. lipnja održani su skupovi radnika STSI-a koje 

je organizirao poslodavac. Skupovi su održani u Zagrebu, 

Rijeci, Ivanićkom Graberju i Sisku uz velik odaziv radnika 

na svim lokacijama.

Nakon dugog razdoblja nemogućnosti izravne  

komunikacije poslodavca s radnicima direktor N. Mišetić 

pozvao je radnike kako bi im predstavio organizacijske 

promjene koje namjerava provesti, a koje će rezultirati 

viškom radnika.

U svom izlaganju N. Mišetić je obrazložio situaciju u kojoj 

se, uslijed gospodarske krize, nalazi cijela INA-Grupa te 

naglasio da je kriza znatno utjecala na prihod STSI-a. Kao 

i sve velike kompanije INA je smanjila sve svoje troškove, 

a među njima i troškove koje je planirala za održavanje. 

Kriza bez presedana, kako je istaknuo N. Mišetić, dovela 

je do toga da je INA po prvi put bila prisiljena iskazati 

gubitak u svojim financijskim izvještajima, a sve mjere koje 

INA poduzima da bi se konsolidirala financijska situacija 

znatno su smanjile prihode STSI-a i ugrozile njegovu 

opstojnost. Restrukturiranje  STSI-u je nužno kako bi se 

sačuvala radna mjesta. Isto tako, nužno je da STSI sve što 

je moguće za svoje korisnike odradi sa svojim radnicima, 

a ne s vanjskim izvođačima. Pri tome je napomenuo da 

se situacija kao prošle godine, kada je STSI od ukupnog 

prihoda svega 30 % odradio sa svojim radnicima, više ne 

smije ponoviti jer i to također utječe na opstojnost 

kompanije. Sve su to razlozi koji su nagnali poslodavca na 

organizacijske promjene koje bi trebale stupiti na snagu 

15. srpnja 2020.  N. Mišetić je najavio da će od sljedećeg 

tjedna rukovoditelji razgovarati s radnicima koje će, 

nažalost, morati proglasiti viškom, a uručenje otkaza 

očekuje u drugoj polovini srpnja. Naglasio je da su ovo 

teške odluke koje su u nadležnosti poslodavca i koje 

moraju biti donesene kako bi se sačuvala radna mjesta. 

Sva pitanja koja su članovi sindikata nama postavljali, a 

ona nisu u našoj nadležnosti, proslijedili smo N. Mišetiću 

koji je na njih odgovorio radnicima na skupovima. Velika 

većina radnika izrazila je nezadovoljstvo činjenicom da im 

nije isplaćena posebna nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna 

jer su u vrijeme pandemije radili kao i ostali njihovi kolege 

u INA-Grupi, ali oni su nagradu dobili.

Direktor N. Mišetić obrazložio je svoju odluku na temelju 

koje posebna nagrada nije isplaćena time što je STSI svim 

radnicima isplatio puni iznos troškova prijevoza za ožujak, 

a inače bi imali pravo na razmjerni dio, jer se nakon 

13. ožujka više nije radilo. Naglasio je da mu se čini puno 

poštenije da su svi dobili troškove prijevoza, a ne samo 

stotinjak radnika posebnu nagradu.

Često pitanje radnika koje nam je upućivano bilo je i 

pitanje isplate bonusa za 2019. godinu. Iako bonusi 

rukovoditeljima do daljnjega neće biti isplaćivani, 

N. Mišetić je najavio da će radnicima, bez obzira na težak 

financijski položaj INA-grupe,  bonusi za 2019. biti 

isplaćeni početkom srpnja.

Smatramo da je jako važno da je skupovima prisustvovao 

velik broj radnika jer je njihovo pravo da od menadžmenta 

čuju kakvi su poslovni planovi i kakve odluke poslodavac 

namjerava donositi. Pozivamo radnike koji nisu bili na 

skupovima da se za dodatne informacije jave svom 

nadležnom rukovoditelju.

Sindikati su obavijestili radnike da su se obratili Vladi RH 

sa zahtjevom da se i radnike INA-grupe uključi u isplatu 

mjera za očuvanje radnih mjesta i od Vlade zatražili da se 

dva većinska suvlasnika dogovore i odreknu isplate 

dividende za 2019. godinu kako bi i oni doprinijeli 

stabilizaciji financijske situacije INA-Grupe.

Borbu za očuvanje radnih mjesta u STSI-u vodimo i putem 

pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora na 

koje nas je poslodavac pozvao. O pojedinostima 

pregovora još ne možemo govoriti, ali prije nego ih 

završimo razmotrit ćemo s našim članovima jesu li 

dogovorena rješenja prihvatljiva, kako bi se sačuvala 

radna mjesta i zaštitili gospodarski i socijalni interesi 

naših članova u STSI-u.

 


