
SJEDNICA GLAVNOG POVJERENIŠTVA SING-A

Virtualnim putem održana je 15. prosinca 2020. sjednica 

Glavnog povjereništva SING-a. Na sjednici su usvojeni 

financijski izvještaji za rujan, listopad i studeni 2020. 

godine te su doneseni Program rada i Financijski plan za 

2021. godinu.

Programom rada osiguran je nastavak svih sindikalnih 

aktivnosti, a Financijskim planom osigurano je financiranje 

svih planiranih aktivnosti. Donošenjem navedenih 
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dokumenata SING je ispunio svoje zakonom propisane 

obveze i stvorio temelje za djelovanje u sljedećoj godini. 

Osobni kontakt s članovima SING-a na terenu i dalje je naš 

prioritet jer tako na najbolji način prenosimo informacije 

članovima i od njih saznajemo sve probleme s kojima se 

suočavaju na radnom mjestu. Svoje djelovanje prilagodit 

ćemo i članovima koji su na radu od kuće koristeći se svim 

digitalnim alatima koji su nam na raspolaganju.

Iako ništa ne može zamijeniti osobni kontakt povjerenika, 

morali smo se prilagoditi i  sjednicu održati virtualnim 

putem, uz velik odaziv članova Glavnog povjereništva. 

Novi način održavanja sjednice ni u kojem slučaju nije  

utjecao na kvalitetu usvojenih dokumenata. 

Zahvaljujemo svim članovima GP-a na obavljenom poslu 

u prvoj godini njihova mandata, za koju znamo da je bila 

jedna od najtežih u svakom pogledu.

Novu 2021. dočekujemo spremni i odlučni za nastavak 

borbe za očuvanje radnih mjesta i prava naših članova.

TRIDESET GODINA JEDNI ZA DRUGE

Svaka obljetnica morala bi biti svečana i obilježena, ali u 

ovoj 2020. godini morali smo se ponovno prilagoditi 

novom normalnom.

Tri desetljeća djelovanja Sindikata naftnoga gospodarstva 

obilježili smo u skladu s epidemiološkim mjerama. 

Prigodni film u kojem smo pokušali obuhvatiti bit našega 

Održana virtualna sjednica Glavnog povjereništva SING-a. Potpisan Dodatak 
KU za Plinacro, u STSI-u nova zaposlenja. Adria Oil novi član SING-a

sindikalnog djelovanja prikazali smo na sjednici Glavnog 

povjereništva održanoj virtualnim putem 15. prosinca 

2020. godine.

Teško je trideset godina staviti u svega desetak minuta, 

ali vjerujemo da smo filmom uspjeli prikazati da je SING 

tijekom 30 godina stasao u respektabilnu sindikalnu 

udrugu u energetskoj djelatnosti RH, na koju članovi 

mogu računati u svakom trenutku. Sindikalni povjerenici 

nezaobilazan su čimbenik našega sindikalnog djelovanja 

na terenu i njima se članovi mogu obratiti u svakom 

trenutku. Sindikalna solidarnost jedno je od temeljnih 

načela SING-a koje smo očuvali svih ovih trideset godina.

Pozivamo sve članove da obilježe SING-ov veliki jubilej 

pregledom našeg filma na poveznici: 

https://www.youtube.com/watch?v=YSus8vqPKLg

Na kraju ove nevjerojatne 2020. godine, za koju vjerujemo 

da bismo je svi najradije zaboravili, skromno i prigodno 

obilježili smo svojih trideset godina djelovanja. I putem 

virtualnog druženja još smo jednom pokazali da smo bili 

tu jedni za druge i da će tako ostati i u budućnosti.

2020. GODINA ZA PAMĆENJE ILI ŠTO BRŽI 
ZABORAV

Blizu smo kraja jedne čudne i po svemu što se događalo 

oko nas neobične godine. Unatoč vijestima iz Kine kojima 

je najavljivana opasnost od novog, smrtonosnog virusa, 

za nas zaposlene u INA-i d. d. ova je godina imala 

obećavajući početak.

Nakon poslovno odlične 2019. godine i novog Pravilnika o 

porezu na dohodak kojim su se poslodavcima omogućile 

razne neoporezive isplate, puni pozitivne energije 

sindikati su pokrenuli kolektivne pregovore s namjerom 

povećanja prihoda svojih članova i svih radnika INA-e d. d. 

Ubrzo je, međutim, nakon uspješno završenih pregovora, 

koronakriza došla i k nama. Budući da, kako kaže ona stara 

izreka: „Zlo nikada ne dolazi samo“, INA-u i sve njezine 

radnike je uz koronavirus pogodio hakerski napad, a zatim 

rusko-arapski rat cijenama nafte. INA je promptno 

pokrenula krizni menadžment kako bi sačuvala opstojnost 

što većeg broja radnih mjesta i same kompanije, a dobar 

dio cijene oporavka platili su radnici. 

Sindikati su morali donijeti izrazito tešku odluku i pristati 

na privremeno smanjenje netom dogovorenih 

materijalnih prava, a i dijela materijalnih prava iz 

prethodnih kolektivnih ugovora. Da bi sutra bilo bolje, 

svi smo platili cijenu.

U uvjetima zatvaranja naši su radnici na benzinskim 

postajama radili pod dodatnim opterećenjem. 

Uz svakodnevnu izloženost mogućoj zarazi, propusnice 

da bi uopće mogli doći na posao, sada već uobičajene 

maske i sigurnosne protokole, posao se odvijao bez 

ikakvog zastoja. Jednako vrijedno i požrtvovno radili su i 

radnici u rafinerijama, logistici, istraživanju i proizvodnji 

nafte i plina. Ni na jednoj lokaciji nije bilo izgubljenog 

dana zbog pandemije koronavirusa. Radnici čija prisutnost 

nije bila nužna na lokaciji na kojoj inače rade, radili su od 

kuće. Svi smo se morali prilagoditi novonastalim uvjetima 

koji su nam nakon godinu dana postali gotovo uobičajeni. 

Stručne službe INA-e, koje su  primjer dobrog poslovanja 

u Republici Hrvatskoj, po žurnom su postupku donijele 

protokole s pomoću kojih je trebalo zaštititi zdravlje svih 

radnika i klijenata. Na ulascima u poslovne zgrade 

organizirana su mjerenja tjelesne temperature, osigurana 

su dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske. Zbog visoke 

radne discipline poštuju se svi protokoli koje donese naša 

služba za zaštitu na radu. Unatoč pažnji i poštovanju uputa 

u slučaju zaraze koronavirusom, unatoč smanjenim 

osobnim kontaktima, u našoj tvrtki imamo zaraženih i, 

na žalost, dvojicu radnika preminulih od posljedica bolesti 

COVID-19.

Na žalost, kriza izazvana pandemijom koronavirusa i niska 

cijena nafte ubrzali su restrukturiranje društava INA grupe 

i otpuštanje dijela radnika. U Republici Hrvatskoj je ove 

godine podijeljeno oko 43 000 poslovno uvjetovanih 

otkaza ugovora o radu, što je dvostruko više nego u 

prošloj godini. Taj pokazatelj sam za sebe govori koliko 

je cjelokupno hrvatsko gospodarstvo uzdrmano 

koronakrizom, a u tim  uvjetima posluje i naša tvrtka.

Radnici INA-e su u ovoj godini pokazali da mogu raditi u 

iznimno teškim uvjetima. Pokazali su da su u stanju 

podnijeti i dio tereta za spas INA-e i očuvanje što većeg 

broja radnih mjesta. Sada je na poslodavcu da pokaže da 

će požrtvovnost koju su radnici pokazali za vrijeme ove 

krize, u budućnosti znati cijeniti. 

U 2020. godini naučili smo koliko možemo i moramo biti 

ponizni i zasigurno je nećemo brzo zaboraviti. Nadamo se 

da će sljedeća godina postati godina bez zaštitne maske 

te da će nam se život napokon vratiti na staro, tj.  

normalno. Ova 2020. je godina koju bismo svi rado 

zaboravili, ali ćemo je sigurno još dugo pamtiti.

POZITIVNO POSLOVANJE U TURBULENTNOJ 
2020. GODINI

Gledajući godinama unatrag teško je naći razdoblje koje je 

bilo prožeto tolikim turbulencijama i izazovima u naftnom 

biznisu kao u ovoj 2020. godini.

Početkom 2020. vodili smo pregovore za KU u INA Grupi. 

Uzevši u obzir financijske rezultate Crosca, nismo imali 

previše izbora te smo pristali na manja prava u odnosu na 

druga Društva u INA Grupi, a najveća je razlika trebala biti 

u (ne)isplati dodatka za topli obrok u iznosu od 400 kn 

mjesečno. Nažalost, ubrzo nakon toga eskalirao je 

problem s bolešću COVID-19 pa smo, uzevši u obzir 

cjelokupnu situaciju, potpisali dodatak KU kojim smo 

odgodili neka prava iz KU, a s ciljem očuvanja što većeg 

broja radnih mjesta. Pokušavajući članovima olakšati 

tešku situaciju u kojoj su se iznenada našli, SING je donio 

odluku da se svim zainteresiranim članovima “zamrzne“ 

otplata kasa i pozajmica, a tom se pogodnošću neki i dalje 

koriste.

  

Kao što je poznato u veljači je velik broj članova bio 

pogođen potresom i s potresom povezanim materijalnim 

posljedicama. Neki su pretrpjeli veliku štetu te im je SING u 

najkraćem roku odlučio pomoći. Zaprimivši zahtjev za 

potporu, naši su povjerenici obilazili objekte, prikupili 

dokumentaciju, slikali oštećenja. Na temelju dobivenih 

podataka Izvršno je povjereništvo donijelo odluke o 

isplati potpora do maksimalno 20.000 kn. Reagirali smo 

brzo omogućivši članovima da što prije saniraju štetu i 

osiguraju si osnovne uvjete za koliko-toliko normalan život.

Ljeto je donijelo nastavak agonije, Poslodavac je donio 

Odluku o 233 poslovno uvjetovana otkaza uz 

neproduljenje ugovora većini radnika Electusa, a kako bi 

osigurao opstanak kompanije i zadržavanje oko 750 

radnih mjesta. Radnici koji su bili višak otišli su iz 

kompanije s otpremninama prema dodatku KU. 

Nikakav novac ne može nadoknaditi radno mjesto. 

Otpremnine nisu bile kao prijašnjih godina, ali uzevši u 

obzir današnju situaciju, možemo reći da su, u većini 

slučajeva, bile solidne.

Uvijek je potreban vremenski odmak da bi se uvidjela 

opravdanost nekih odluka. Financijski rezultati pri kraju 

godine govore da je Crosco u posljednja četiri mjeseca, 

nakon organizacijskih promjena i dugog negativnog 

razdoblja, napokon poslovao pozitivno te se “pokazalo 

svjetlo na kraju tunela“. Na temelju tih rezultata nastavili 

smo pregovore o isplati materijalnih prava radnicima 

Crosca, a ishod pregovora došao je do izražaja 

17. prosinca kada je radnicima koji su ostvarili pravo 

isplaćen bonus u neto iznosu do 5.000 kn. Ako netko od 

radnika ima pravo na bonus veći od tog iznosa, razlika će 

mu biti isplaćena do kraja siječnja 2021. godine, kao i 

bonus radnicima koji su tijekom ove godine dobili otkaz ili 

neproduljenje ugovora, uključujući radnike Electusa. 

Postoji još otvorenih pitanja što se tiče materijalnih prava 

radnika Crosca. Obaveza nam je da ih u što skorije vrijeme 

pokušamo riješiti, na zadovoljstvo svih nas.

  

Za kraj, nitko ne zna što nam nosi sljedeća godina. 

Sigurno je da će biti izazovna, no iskreno se nadamo da 

će biti daleko bolja od ove, zaista nesretne 2020. 

Najave Poslodavca zasad govore tome u prilog. 

Nadamo se da će cijene nafte i plina na tržištu biti 

takve da će omogućiti ulaganja INA-e u istraživanje i 

proizvodnju, a to bi značilo i osigurati kontinuirani 

i prihod za Crosco i njegove radnike. Znanje i volja naših 

članova nikad nisu bili upitni, trebamo samo zdravlja i 

malo sreće.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU 
ZA PLINACRO

U Zagrebu su 16. prosinca 2020. SING i Uprava potpisali 

Dodatak Kolektivnom ugovoru za Plinacro. Potpisanim 

dodatkom produženo je važenje Kolektivnog ugovora do 

31. prosinca 2021.

U ovoj, nezaboravnoj 2020. godini bili smo prisiljeni dva 

puta pregovarati s Poslodavcem. U ožujku ove godine 

kada smo uslijed potpunog zatvaranja potpisali Kolektivni 

ugovor za 2020. te potkraj godine kada smo se nadali da 

su ipak nastupili bolji uvjeti za pregovore i da će se 

otvoriti mogućnost za poboljšanje materijalnih prava 

radnika. No gospodarska se kriza nastavila te takva 

mogućnost više nije bila izgledna. 

Sklopljenim Dodatkom Kolektivnom ugovoru očuvali 

smo prava naših članova na dosadašnjoj razini. 

Svjesni smo da će 2021. biti puna izazova, ali se ipak 

nadamo da će na jesen 2021. biti bolji uvjeti za pregovore 

o novom kolektivnom ugovoru kako bismo mogli 

unaprijediti prava naših članova u 2022. godini. 

U STSI-JU ZAPOSLENO 80 RADNIKA
 

Gospodarska kriza i pandemija koronavirusa snažno su 

pogodile sve kompanije INA-Grupe, što je znatno utjecalo 

i na prihode STSI-ja koji je zadužen za održavanje. 

Naime, troškovi koje je INA predvidjela za održavanje u 

2020. su godini znatno  smanjeni, što je dovelo do 

smanjenja prihoda i ugrozilo opstojnost STSI-ja. 

Uprava je u lipnju 2020. na sastanku s radnicima i 

sindikatima najavila restrukturiranje i otkaze. 

Najavljeno restrukturiranje donijelo je i pozitivne 

rezultate te je 80 radnika, „plavih ovratnika“, a koji su za 

STSI radili preko agencije, dobilo posao, a raspisan je 

natječaj i za zapošljavanje novih 70 radnika. 

Sindikat naftnoga gospodarstva tijekom cijele 2020. 

godine vodio je borbu za očuvanje radnih mjesta i 

gospodarskih i socijalnih interesa naših članova putem 

pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. 

Pregovori su bili kompleksni i Sindikat je morao donijeti 

vrlo teške odluke s ciljem očuvanja radnih mjesta. Ipak, 

isplatom dodane nagrade u iznosu od 1.500,00 kuna i 

božićnicom uspjeli smo vratiti dio privremeno odgođenih 

radničkih prava. 

Od 1. siječnja 2021. na snazi je Kolektivni ugovor koji 

donosi poboljšanja prava naših članova u vidu naknade za 

topli obrok u iznosu od 400,00 kuna mjesečno i 

povećanog iznosa božićnice. S rješavanjem svih otvorenih 

pitanja i sa sindikalnom borbom nastavljamo u novoj 

godini nadajući se da će situacija na tržištu biti povoljna. 

Do tada se nadamo da je najteža godina iza nas i da nas u 

2021. godini čekaju izazovi s kojima ćemo se svi zajedno 

moći lakše nositi. 

PREDLOŽEN DODATAK KOLEKTIVNOM 
UGOVORU ZA PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA

Nakon sklapanja Dodatka Kolektivnom ugovoru za 

Plinacro obratiti smo se poslodavcu u Podzemnom 

skladištu plina i predložili sklapanje Dodatka Kolektivnom 

ugovoru za Podzemno skladište plina kojim bismo 

produžili važenje postojećeg kolektivnog ugovora.

Poslodavac je prihvatio našu inicijativu za očuvanje 

postojećih prava naših članova te je svoju odluku uputio 

Nadzornom odboru.

Očekujemo da će Nadzorni odbor što prije donijeti odluku 

kojom će prihvatiti Dodatak postojećem Kolektivnom 

ugovoru i da ćemo do kraja ove turbulentne 2020. sklopiti 

Dodatak Kolektivnom ugovoru kako bismo osigurali 

zadržavanje prava naših članova na postojećoj razini.

ADRIA OIL NOVI ČLAN SING-A

U moru loših vijesti i neizvjesnosti kojima je obilovala 

2020. godina razveselila nas je inicijativa radnika tvrtke 

Adria Oil d. o. o. koji su iskazali želju za učlanjenjem u 

Sindikat naftnoga gospodarstva. SING je time povećao 

broj poduzeća u kojima djeluje kao najbrojniji sindikat u 

naftno-plinskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj. 

Adria Oil ima 25 benzinskih postaja i trenutno 180 

zaposlenika. Njihovi benzinski servisi najvećim su dijelom 

smješteni u priobalju i u Kvarnerskoj regiji. 

Zaposlenici tvrtke Adria Oil prepoznali su vrijednost rada 

Sindikata naftnoga gospodarstva te ostvarene rezultate u 

borbi za radnička prava, napose pravedne kolektivne 

ugovore i dodatke kolektivnim ugovorima koji radnicima 

osiguravaju dostojanstven život. Ovim putem svim novim 

članovima želimo dobrodošlicu u obitelj Sindikata 

naftnoga gospodarstva.
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pokrenula krizni menadžment kako bi sačuvala opstojnost 

što većeg broja radnih mjesta i same kompanije, a dobar 

dio cijene oporavka platili su radnici. 

Sindikati su morali donijeti izrazito tešku odluku i pristati 

na privremeno smanjenje netom dogovorenih 

materijalnih prava, a i dijela materijalnih prava iz 

prethodnih kolektivnih ugovora. Da bi sutra bilo bolje, 

svi smo platili cijenu.

U uvjetima zatvaranja naši su radnici na benzinskim 

postajama radili pod dodatnim opterećenjem. 

Uz svakodnevnu izloženost mogućoj zarazi, propusnice 

da bi uopće mogli doći na posao, sada već uobičajene 

maske i sigurnosne protokole, posao se odvijao bez 

ikakvog zastoja. Jednako vrijedno i požrtvovno radili su i 

radnici u rafinerijama, logistici, istraživanju i proizvodnji 

nafte i plina. Ni na jednoj lokaciji nije bilo izgubljenog 

dana zbog pandemije koronavirusa. Radnici čija prisutnost 

nije bila nužna na lokaciji na kojoj inače rade, radili su od 

kuće. Svi smo se morali prilagoditi novonastalim uvjetima 

koji su nam nakon godinu dana postali gotovo uobičajeni. 

Stručne službe INA-e, koje su  primjer dobrog poslovanja 

u Republici Hrvatskoj, po žurnom su postupku donijele 

protokole s pomoću kojih je trebalo zaštititi zdravlje svih 

radnika i klijenata. Na ulascima u poslovne zgrade 

organizirana su mjerenja tjelesne temperature, osigurana 

su dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske. Zbog visoke 

radne discipline poštuju se svi protokoli koje donese naša 

služba za zaštitu na radu. Unatoč pažnji i poštovanju uputa 

u slučaju zaraze koronavirusom, unatoč smanjenim 

osobnim kontaktima, u našoj tvrtki imamo zaraženih i, 

na žalost, dvojicu radnika preminulih od posljedica bolesti 

COVID-19.

Na žalost, kriza izazvana pandemijom koronavirusa i niska 

cijena nafte ubrzali su restrukturiranje društava INA grupe 

i otpuštanje dijela radnika. U Republici Hrvatskoj je ove 

godine podijeljeno oko 43 000 poslovno uvjetovanih 

otkaza ugovora o radu, što je dvostruko više nego u 

prošloj godini. Taj pokazatelj sam za sebe govori koliko 

je cjelokupno hrvatsko gospodarstvo uzdrmano 

koronakrizom, a u tim  uvjetima posluje i naša tvrtka.

Radnici INA-e su u ovoj godini pokazali da mogu raditi u 

iznimno teškim uvjetima. Pokazali su da su u stanju 

podnijeti i dio tereta za spas INA-e i očuvanje što većeg 

broja radnih mjesta. Sada je na poslodavcu da pokaže da 

će požrtvovnost koju su radnici pokazali za vrijeme ove 

krize, u budućnosti znati cijeniti. 

U 2020. godini naučili smo koliko možemo i moramo biti 

ponizni i zasigurno je nećemo brzo zaboraviti. Nadamo se 

da će sljedeća godina postati godina bez zaštitne maske 

te da će nam se život napokon vratiti na staro, tj.  

normalno. Ova 2020. je godina koju bismo svi rado 

zaboravili, ali ćemo je sigurno još dugo pamtiti.

POZITIVNO POSLOVANJE U TURBULENTNOJ 
2020. GODINI

Gledajući godinama unatrag teško je naći razdoblje koje je 

bilo prožeto tolikim turbulencijama i izazovima u naftnom 

biznisu kao u ovoj 2020. godini.

Početkom 2020. vodili smo pregovore za KU u INA Grupi. 

Uzevši u obzir financijske rezultate Crosca, nismo imali 

previše izbora te smo pristali na manja prava u odnosu na 

druga Društva u INA Grupi, a najveća je razlika trebala biti 

u (ne)isplati dodatka za topli obrok u iznosu od 400 kn 

mjesečno. Nažalost, ubrzo nakon toga eskalirao je 

problem s bolešću COVID-19 pa smo, uzevši u obzir 

cjelokupnu situaciju, potpisali dodatak KU kojim smo 

odgodili neka prava iz KU, a s ciljem očuvanja što većeg 

broja radnih mjesta. Pokušavajući članovima olakšati 

tešku situaciju u kojoj su se iznenada našli, SING je donio 

odluku da se svim zainteresiranim članovima “zamrzne“ 

otplata kasa i pozajmica, a tom se pogodnošću neki i dalje 

koriste.

  

Kao što je poznato u veljači je velik broj članova bio 

pogođen potresom i s potresom povezanim materijalnim 

posljedicama. Neki su pretrpjeli veliku štetu te im je SING u 

najkraćem roku odlučio pomoći. Zaprimivši zahtjev za 

potporu, naši su povjerenici obilazili objekte, prikupili 

dokumentaciju, slikali oštećenja. Na temelju dobivenih 

podataka Izvršno je povjereništvo donijelo odluke o 

isplati potpora do maksimalno 20.000 kn. Reagirali smo 

brzo omogućivši članovima da što prije saniraju štetu i 

osiguraju si osnovne uvjete za koliko-toliko normalan život.

Ljeto je donijelo nastavak agonije, Poslodavac je donio 

Odluku o 233 poslovno uvjetovana otkaza uz 

neproduljenje ugovora većini radnika Electusa, a kako bi 

osigurao opstanak kompanije i zadržavanje oko 750 

radnih mjesta. Radnici koji su bili višak otišli su iz 

kompanije s otpremninama prema dodatku KU. 

Nikakav novac ne može nadoknaditi radno mjesto. 

Otpremnine nisu bile kao prijašnjih godina, ali uzevši u 

obzir današnju situaciju, možemo reći da su, u većini 

slučajeva, bile solidne.

Uvijek je potreban vremenski odmak da bi se uvidjela 

opravdanost nekih odluka. Financijski rezultati pri kraju 

godine govore da je Crosco u posljednja četiri mjeseca, 

nakon organizacijskih promjena i dugog negativnog 

razdoblja, napokon poslovao pozitivno te se “pokazalo 

svjetlo na kraju tunela“. Na temelju tih rezultata nastavili 

smo pregovore o isplati materijalnih prava radnicima 

Crosca, a ishod pregovora došao je do izražaja 

17. prosinca kada je radnicima koji su ostvarili pravo 

isplaćen bonus u neto iznosu do 5.000 kn. Ako netko od 

radnika ima pravo na bonus veći od tog iznosa, razlika će 

mu biti isplaćena do kraja siječnja 2021. godine, kao i 

bonus radnicima koji su tijekom ove godine dobili otkaz ili 

neproduljenje ugovora, uključujući radnike Electusa. 

Postoji još otvorenih pitanja što se tiče materijalnih prava 

radnika Crosca. Obaveza nam je da ih u što skorije vrijeme 

pokušamo riješiti, na zadovoljstvo svih nas.

  

Za kraj, nitko ne zna što nam nosi sljedeća godina. 

Sigurno je da će biti izazovna, no iskreno se nadamo da 

će biti daleko bolja od ove, zaista nesretne 2020. 

Najave Poslodavca zasad govore tome u prilog. 

Nadamo se da će cijene nafte i plina na tržištu biti 

takve da će omogućiti ulaganja INA-e u istraživanje i 

proizvodnju, a to bi značilo i osigurati kontinuirani 

i prihod za Crosco i njegove radnike. Znanje i volja naših 

članova nikad nisu bili upitni, trebamo samo zdravlja i 

malo sreće.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU 
ZA PLINACRO

U Zagrebu su 16. prosinca 2020. SING i Uprava potpisali 

Dodatak Kolektivnom ugovoru za Plinacro. Potpisanim 

dodatkom produženo je važenje Kolektivnog ugovora do 

31. prosinca 2021.

U ovoj, nezaboravnoj 2020. godini bili smo prisiljeni dva 

puta pregovarati s Poslodavcem. U ožujku ove godine 

kada smo uslijed potpunog zatvaranja potpisali Kolektivni 

ugovor za 2020. te potkraj godine kada smo se nadali da 

su ipak nastupili bolji uvjeti za pregovore i da će se 

otvoriti mogućnost za poboljšanje materijalnih prava 

radnika. No gospodarska se kriza nastavila te takva 

mogućnost više nije bila izgledna. 

Sklopljenim Dodatkom Kolektivnom ugovoru očuvali 

smo prava naših članova na dosadašnjoj razini. 

Svjesni smo da će 2021. biti puna izazova, ali se ipak 

nadamo da će na jesen 2021. biti bolji uvjeti za pregovore 

o novom kolektivnom ugovoru kako bismo mogli 

unaprijediti prava naših članova u 2022. godini. 

U STSI-JU ZAPOSLENO 80 RADNIKA
 

Gospodarska kriza i pandemija koronavirusa snažno su 

pogodile sve kompanije INA-Grupe, što je znatno utjecalo 

i na prihode STSI-ja koji je zadužen za održavanje. 

Naime, troškovi koje je INA predvidjela za održavanje u 

2020. su godini znatno  smanjeni, što je dovelo do 

smanjenja prihoda i ugrozilo opstojnost STSI-ja. 

Uprava je u lipnju 2020. na sastanku s radnicima i 

sindikatima najavila restrukturiranje i otkaze. 

Najavljeno restrukturiranje donijelo je i pozitivne 

rezultate te je 80 radnika, „plavih ovratnika“, a koji su za 

STSI radili preko agencije, dobilo posao, a raspisan je 

natječaj i za zapošljavanje novih 70 radnika. 

Sindikat naftnoga gospodarstva tijekom cijele 2020. 

godine vodio je borbu za očuvanje radnih mjesta i 

gospodarskih i socijalnih interesa naših članova putem 

pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. 

Pregovori su bili kompleksni i Sindikat je morao donijeti 

vrlo teške odluke s ciljem očuvanja radnih mjesta. Ipak, 

isplatom dodane nagrade u iznosu od 1.500,00 kuna i 

božićnicom uspjeli smo vratiti dio privremeno odgođenih 

radničkih prava. 

Od 1. siječnja 2021. na snazi je Kolektivni ugovor koji 

donosi poboljšanja prava naših članova u vidu naknade za 

topli obrok u iznosu od 400,00 kuna mjesečno i 

povećanog iznosa božićnice. S rješavanjem svih otvorenih 

pitanja i sa sindikalnom borbom nastavljamo u novoj 

godini nadajući se da će situacija na tržištu biti povoljna. 

Do tada se nadamo da je najteža godina iza nas i da nas u 

2021. godini čekaju izazovi s kojima ćemo se svi zajedno 

moći lakše nositi. 

PREDLOŽEN DODATAK KOLEKTIVNOM 
UGOVORU ZA PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA

Nakon sklapanja Dodatka Kolektivnom ugovoru za 

Plinacro obratiti smo se poslodavcu u Podzemnom 

skladištu plina i predložili sklapanje Dodatka Kolektivnom 

ugovoru za Podzemno skladište plina kojim bismo 

produžili važenje postojećeg kolektivnog ugovora.

Poslodavac je prihvatio našu inicijativu za očuvanje 

postojećih prava naših članova te je svoju odluku uputio 

Nadzornom odboru.

Očekujemo da će Nadzorni odbor što prije donijeti odluku 

kojom će prihvatiti Dodatak postojećem Kolektivnom 

ugovoru i da ćemo do kraja ove turbulentne 2020. sklopiti 

Dodatak Kolektivnom ugovoru kako bismo osigurali 

zadržavanje prava naših članova na postojećoj razini.

ADRIA OIL NOVI ČLAN SING-A

U moru loših vijesti i neizvjesnosti kojima je obilovala 

2020. godina razveselila nas je inicijativa radnika tvrtke 

Adria Oil d. o. o. koji su iskazali želju za učlanjenjem u 

Sindikat naftnoga gospodarstva. SING je time povećao 

broj poduzeća u kojima djeluje kao najbrojniji sindikat u 

naftno-plinskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj. 

Adria Oil ima 25 benzinskih postaja i trenutno 180 

zaposlenika. Njihovi benzinski servisi najvećim su dijelom 

smješteni u priobalju i u Kvarnerskoj regiji. 

Zaposlenici tvrtke Adria Oil prepoznali su vrijednost rada 

Sindikata naftnoga gospodarstva te ostvarene rezultate u 

borbi za radnička prava, napose pravedne kolektivne 

ugovore i dodatke kolektivnim ugovorima koji radnicima 

osiguravaju dostojanstven život. Ovim putem svim novim 

članovima želimo dobrodošlicu u obitelj Sindikata 

naftnoga gospodarstva.



SJEDNICA GLAVNOG POVJERENIŠTVA SING-A

Virtualnim putem održana je 15. prosinca 2020. sjednica 

Glavnog povjereništva SING-a. Na sjednici su usvojeni 

financijski izvještaji za rujan, listopad i studeni 2020. 

godine te su doneseni Program rada i Financijski plan za 

2021. godinu.

Programom rada osiguran je nastavak svih sindikalnih 

aktivnosti, a Financijskim planom osigurano je financiranje 

svih planiranih aktivnosti. Donošenjem navedenih 

dokumenata SING je ispunio svoje zakonom propisane 

obveze i stvorio temelje za djelovanje u sljedećoj godini. 

Osobni kontakt s članovima SING-a na terenu i dalje je naš 

prioritet jer tako na najbolji način prenosimo informacije 

članovima i od njih saznajemo sve probleme s kojima se 

suočavaju na radnom mjestu. Svoje djelovanje prilagodit 

ćemo i članovima koji su na radu od kuće koristeći se svim 

digitalnim alatima koji su nam na raspolaganju.

Iako ništa ne može zamijeniti osobni kontakt povjerenika, 

morali smo se prilagoditi i  sjednicu održati virtualnim 

putem, uz velik odaziv članova Glavnog povjereništva. 

Novi način održavanja sjednice ni u kojem slučaju nije  

utjecao na kvalitetu usvojenih dokumenata. 

Zahvaljujemo svim članovima GP-a na obavljenom poslu 

u prvoj godini njihova mandata, za koju znamo da je bila 

jedna od najtežih u svakom pogledu.

Novu 2021. dočekujemo spremni i odlučni za nastavak 

borbe za očuvanje radnih mjesta i prava naših članova.

TRIDESET GODINA JEDNI ZA DRUGE

Svaka obljetnica morala bi biti svečana i obilježena, ali u 

ovoj 2020. godini morali smo se ponovno prilagoditi 

novom normalnom.

Tri desetljeća djelovanja Sindikata naftnoga gospodarstva 

obilježili smo u skladu s epidemiološkim mjerama. 

Prigodni film u kojem smo pokušali obuhvatiti bit našega 

sindikalnog djelovanja prikazali smo na sjednici Glavnog 

povjereništva održanoj virtualnim putem 15. prosinca 

2020. godine.

Teško je trideset godina staviti u svega desetak minuta, 

ali vjerujemo da smo filmom uspjeli prikazati da je SING 

tijekom 30 godina stasao u respektabilnu sindikalnu 

udrugu u energetskoj djelatnosti RH, na koju članovi 

mogu računati u svakom trenutku. Sindikalni povjerenici 

nezaobilazan su čimbenik našega sindikalnog djelovanja 

na terenu i njima se članovi mogu obratiti u svakom 

trenutku. Sindikalna solidarnost jedno je od temeljnih 

načela SING-a koje smo očuvali svih ovih trideset godina.

Pozivamo sve članove da obilježe SING-ov veliki jubilej 

pregledom našeg filma na poveznici: 

https://www.youtube.com/watch?v=YSus8vqPKLg

Na kraju ove nevjerojatne 2020. godine, za koju vjerujemo 

da bismo je svi najradije zaboravili, skromno i prigodno 

obilježili smo svojih trideset godina djelovanja. I putem 

virtualnog druženja još smo jednom pokazali da smo bili 

tu jedni za druge i da će tako ostati i u budućnosti.

2020. GODINA ZA PAMĆENJE ILI ŠTO BRŽI 
ZABORAV

Blizu smo kraja jedne čudne i po svemu što se događalo 

oko nas neobične godine. Unatoč vijestima iz Kine kojima 

je najavljivana opasnost od novog, smrtonosnog virusa, 

za nas zaposlene u INA-i d. d. ova je godina imala 

obećavajući početak.

Nakon poslovno odlične 2019. godine i novog Pravilnika o 

porezu na dohodak kojim su se poslodavcima omogućile 

razne neoporezive isplate, puni pozitivne energije 

sindikati su pokrenuli kolektivne pregovore s namjerom 

povećanja prihoda svojih članova i svih radnika INA-e d. d. 

Ubrzo je, međutim, nakon uspješno završenih pregovora, 

koronakriza došla i k nama. Budući da, kako kaže ona stara 

izreka: „Zlo nikada ne dolazi samo“, INA-u i sve njezine 

radnike je uz koronavirus pogodio hakerski napad, a zatim 

rusko-arapski rat cijenama nafte. INA je promptno 

pokrenula krizni menadžment kako bi sačuvala opstojnost 

što većeg broja radnih mjesta i same kompanije, a dobar 

dio cijene oporavka platili su radnici. 

Sindikati su morali donijeti izrazito tešku odluku i pristati 

na privremeno smanjenje netom dogovorenih 

materijalnih prava, a i dijela materijalnih prava iz 

prethodnih kolektivnih ugovora. Da bi sutra bilo bolje, 

svi smo platili cijenu.

U uvjetima zatvaranja naši su radnici na benzinskim 

postajama radili pod dodatnim opterećenjem. 

Uz svakodnevnu izloženost mogućoj zarazi, propusnice 

da bi uopće mogli doći na posao, sada već uobičajene 

maske i sigurnosne protokole, posao se odvijao bez 

ikakvog zastoja. Jednako vrijedno i požrtvovno radili su i 

radnici u rafinerijama, logistici, istraživanju i proizvodnji 

nafte i plina. Ni na jednoj lokaciji nije bilo izgubljenog 

dana zbog pandemije koronavirusa. Radnici čija prisutnost 

nije bila nužna na lokaciji na kojoj inače rade, radili su od 

kuće. Svi smo se morali prilagoditi novonastalim uvjetima 

koji su nam nakon godinu dana postali gotovo uobičajeni. 

Stručne službe INA-e, koje su  primjer dobrog poslovanja 

u Republici Hrvatskoj, po žurnom su postupku donijele 

protokole s pomoću kojih je trebalo zaštititi zdravlje svih 

radnika i klijenata. Na ulascima u poslovne zgrade 

organizirana su mjerenja tjelesne temperature, osigurana 

su dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske. Zbog visoke 

radne discipline poštuju se svi protokoli koje donese naša 

služba za zaštitu na radu. Unatoč pažnji i poštovanju uputa 

u slučaju zaraze koronavirusom, unatoč smanjenim 

osobnim kontaktima, u našoj tvrtki imamo zaraženih i, 

na žalost, dvojicu radnika preminulih od posljedica bolesti 

COVID-19.

Na žalost, kriza izazvana pandemijom koronavirusa i niska 

cijena nafte ubrzali su restrukturiranje društava INA grupe 

i otpuštanje dijela radnika. U Republici Hrvatskoj je ove 

godine podijeljeno oko 43 000 poslovno uvjetovanih 

otkaza ugovora o radu, što je dvostruko više nego u 

prošloj godini. Taj pokazatelj sam za sebe govori koliko 

je cjelokupno hrvatsko gospodarstvo uzdrmano 

koronakrizom, a u tim  uvjetima posluje i naša tvrtka.

Radnici INA-e su u ovoj godini pokazali da mogu raditi u 

iznimno teškim uvjetima. Pokazali su da su u stanju 

podnijeti i dio tereta za spas INA-e i očuvanje što većeg 

broja radnih mjesta. Sada je na poslodavcu da pokaže da 

će požrtvovnost koju su radnici pokazali za vrijeme ove 

krize, u budućnosti znati cijeniti. 

U 2020. godini naučili smo koliko možemo i moramo biti 

ponizni i zasigurno je nećemo brzo zaboraviti. Nadamo se 

da će sljedeća godina postati godina bez zaštitne maske 

te da će nam se život napokon vratiti na staro, tj.  

normalno. Ova 2020. je godina koju bismo svi rado 

zaboravili, ali ćemo je sigurno još dugo pamtiti.

POZITIVNO POSLOVANJE U TURBULENTNOJ 
2020. GODINI

Gledajući godinama unatrag teško je naći razdoblje koje je 

bilo prožeto tolikim turbulencijama i izazovima u naftnom 

biznisu kao u ovoj 2020. godini.

Početkom 2020. vodili smo pregovore za KU u INA Grupi. 

Uzevši u obzir financijske rezultate Crosca, nismo imali 

previše izbora te smo pristali na manja prava u odnosu na 

druga Društva u INA Grupi, a najveća je razlika trebala biti 

u (ne)isplati dodatka za topli obrok u iznosu od 400 kn 

mjesečno. Nažalost, ubrzo nakon toga eskalirao je 

problem s bolešću COVID-19 pa smo, uzevši u obzir 

cjelokupnu situaciju, potpisali dodatak KU kojim smo 

odgodili neka prava iz KU, a s ciljem očuvanja što većeg 

broja radnih mjesta. Pokušavajući članovima olakšati 

tešku situaciju u kojoj su se iznenada našli, SING je donio 

odluku da se svim zainteresiranim članovima “zamrzne“ 

otplata kasa i pozajmica, a tom se pogodnošću neki i dalje 

koriste.

  

Kao što je poznato u veljači je velik broj članova bio 

pogođen potresom i s potresom povezanim materijalnim 

posljedicama. Neki su pretrpjeli veliku štetu te im je SING u 

najkraćem roku odlučio pomoći. Zaprimivši zahtjev za 

potporu, naši su povjerenici obilazili objekte, prikupili 

dokumentaciju, slikali oštećenja. Na temelju dobivenih 

podataka Izvršno je povjereništvo donijelo odluke o 

isplati potpora do maksimalno 20.000 kn. Reagirali smo 

brzo omogućivši članovima da što prije saniraju štetu i 

osiguraju si osnovne uvjete za koliko-toliko normalan život.

Ljeto je donijelo nastavak agonije, Poslodavac je donio 

Odluku o 233 poslovno uvjetovana otkaza uz 

neproduljenje ugovora većini radnika Electusa, a kako bi 

osigurao opstanak kompanije i zadržavanje oko 750 

radnih mjesta. Radnici koji su bili višak otišli su iz 

kompanije s otpremninama prema dodatku KU. 

Nikakav novac ne može nadoknaditi radno mjesto. 

Otpremnine nisu bile kao prijašnjih godina, ali uzevši u 

obzir današnju situaciju, možemo reći da su, u većini 

slučajeva, bile solidne.

Uvijek je potreban vremenski odmak da bi se uvidjela 

opravdanost nekih odluka. Financijski rezultati pri kraju 

godine govore da je Crosco u posljednja četiri mjeseca, 

nakon organizacijskih promjena i dugog negativnog 

razdoblja, napokon poslovao pozitivno te se “pokazalo 

svjetlo na kraju tunela“. Na temelju tih rezultata nastavili 

smo pregovore o isplati materijalnih prava radnicima 

Crosca, a ishod pregovora došao je do izražaja 

17. prosinca kada je radnicima koji su ostvarili pravo 

isplaćen bonus u neto iznosu do 5.000 kn. Ako netko od 

radnika ima pravo na bonus veći od tog iznosa, razlika će 

mu biti isplaćena do kraja siječnja 2021. godine, kao i 

bonus radnicima koji su tijekom ove godine dobili otkaz ili 

neproduljenje ugovora, uključujući radnike Electusa. 

Postoji još otvorenih pitanja što se tiče materijalnih prava 

radnika Crosca. Obaveza nam je da ih u što skorije vrijeme 

pokušamo riješiti, na zadovoljstvo svih nas.

  

Za kraj, nitko ne zna što nam nosi sljedeća godina. 

Sigurno je da će biti izazovna, no iskreno se nadamo da 

će biti daleko bolja od ove, zaista nesretne 2020. 

Najave Poslodavca zasad govore tome u prilog. 

Nadamo se da će cijene nafte i plina na tržištu biti 

takve da će omogućiti ulaganja INA-e u istraživanje i 

proizvodnju, a to bi značilo i osigurati kontinuirani 

i prihod za Crosco i njegove radnike. Znanje i volja naših 

članova nikad nisu bili upitni, trebamo samo zdravlja i 

malo sreće.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU 
ZA PLINACRO

U Zagrebu su 16. prosinca 2020. SING i Uprava potpisali 

Dodatak Kolektivnom ugovoru za Plinacro. Potpisanim 

dodatkom produženo je važenje Kolektivnog ugovora do 

31. prosinca 2021.

U ovoj, nezaboravnoj 2020. godini bili smo prisiljeni dva 

puta pregovarati s Poslodavcem. U ožujku ove godine 

kada smo uslijed potpunog zatvaranja potpisali Kolektivni 

ugovor za 2020. te potkraj godine kada smo se nadali da 

su ipak nastupili bolji uvjeti za pregovore i da će se 

otvoriti mogućnost za poboljšanje materijalnih prava 

radnika. No gospodarska se kriza nastavila te takva 

mogućnost više nije bila izgledna. 

Sklopljenim Dodatkom Kolektivnom ugovoru očuvali 

smo prava naših članova na dosadašnjoj razini. 

Svjesni smo da će 2021. biti puna izazova, ali se ipak 

nadamo da će na jesen 2021. biti bolji uvjeti za pregovore 

o novom kolektivnom ugovoru kako bismo mogli 

unaprijediti prava naših članova u 2022. godini. 

U STSI-JU ZAPOSLENO 80 RADNIKA
 

Gospodarska kriza i pandemija koronavirusa snažno su 

pogodile sve kompanije INA-Grupe, što je znatno utjecalo 

i na prihode STSI-ja koji je zadužen za održavanje. 

Naime, troškovi koje je INA predvidjela za održavanje u 

2020. su godini znatno  smanjeni, što je dovelo do 

smanjenja prihoda i ugrozilo opstojnost STSI-ja. 

Uprava je u lipnju 2020. na sastanku s radnicima i 

sindikatima najavila restrukturiranje i otkaze. 

Najavljeno restrukturiranje donijelo je i pozitivne 

rezultate te je 80 radnika, „plavih ovratnika“, a koji su za 

STSI radili preko agencije, dobilo posao, a raspisan je 

natječaj i za zapošljavanje novih 70 radnika. 

Sindikat naftnoga gospodarstva tijekom cijele 2020. 

godine vodio je borbu za očuvanje radnih mjesta i 

gospodarskih i socijalnih interesa naših članova putem 

pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. 

Pregovori su bili kompleksni i Sindikat je morao donijeti 

vrlo teške odluke s ciljem očuvanja radnih mjesta. Ipak, 

isplatom dodane nagrade u iznosu od 1.500,00 kuna i 

božićnicom uspjeli smo vratiti dio privremeno odgođenih 

radničkih prava. 

Od 1. siječnja 2021. na snazi je Kolektivni ugovor koji 

donosi poboljšanja prava naših članova u vidu naknade za 

topli obrok u iznosu od 400,00 kuna mjesečno i 

povećanog iznosa božićnice. S rješavanjem svih otvorenih 

pitanja i sa sindikalnom borbom nastavljamo u novoj 

godini nadajući se da će situacija na tržištu biti povoljna. 

Do tada se nadamo da je najteža godina iza nas i da nas u 

2021. godini čekaju izazovi s kojima ćemo se svi zajedno 

moći lakše nositi. 

PREDLOŽEN DODATAK KOLEKTIVNOM 
UGOVORU ZA PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA

Nakon sklapanja Dodatka Kolektivnom ugovoru za 

Plinacro obratiti smo se poslodavcu u Podzemnom 

skladištu plina i predložili sklapanje Dodatka Kolektivnom 

ugovoru za Podzemno skladište plina kojim bismo 

produžili važenje postojećeg kolektivnog ugovora.

Poslodavac je prihvatio našu inicijativu za očuvanje 

postojećih prava naših članova te je svoju odluku uputio 

Nadzornom odboru.

Očekujemo da će Nadzorni odbor što prije donijeti odluku 

kojom će prihvatiti Dodatak postojećem Kolektivnom 

ugovoru i da ćemo do kraja ove turbulentne 2020. sklopiti 

Dodatak Kolektivnom ugovoru kako bismo osigurali 

zadržavanje prava naših članova na postojećoj razini.

ADRIA OIL NOVI ČLAN SING-A

U moru loših vijesti i neizvjesnosti kojima je obilovala 

2020. godina razveselila nas je inicijativa radnika tvrtke 

Adria Oil d. o. o. koji su iskazali želju za učlanjenjem u 

Sindikat naftnoga gospodarstva. SING je time povećao 

broj poduzeća u kojima djeluje kao najbrojniji sindikat u 

naftno-plinskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj. 

Adria Oil ima 25 benzinskih postaja i trenutno 180 

zaposlenika. Njihovi benzinski servisi najvećim su dijelom 

smješteni u priobalju i u Kvarnerskoj regiji. 

Zaposlenici tvrtke Adria Oil prepoznali su vrijednost rada 

Sindikata naftnoga gospodarstva te ostvarene rezultate u 

borbi za radnička prava, napose pravedne kolektivne 

ugovore i dodatke kolektivnim ugovorima koji radnicima 

osiguravaju dostojanstven život. Ovim putem svim novim 

članovima želimo dobrodošlicu u obitelj Sindikata 

naftnoga gospodarstva.

INFO Broj 207/20. 
28. prosinca 2020.



SJEDNICA GLAVNOG POVJERENIŠTVA SING-A

Virtualnim putem održana je 15. prosinca 2020. sjednica 

Glavnog povjereništva SING-a. Na sjednici su usvojeni 

financijski izvještaji za rujan, listopad i studeni 2020. 

godine te su doneseni Program rada i Financijski plan za 

2021. godinu.

Programom rada osiguran je nastavak svih sindikalnih 

aktivnosti, a Financijskim planom osigurano je financiranje 

svih planiranih aktivnosti. Donošenjem navedenih 

dokumenata SING je ispunio svoje zakonom propisane 

obveze i stvorio temelje za djelovanje u sljedećoj godini. 

Osobni kontakt s članovima SING-a na terenu i dalje je naš 

prioritet jer tako na najbolji način prenosimo informacije 

članovima i od njih saznajemo sve probleme s kojima se 

suočavaju na radnom mjestu. Svoje djelovanje prilagodit 

ćemo i članovima koji su na radu od kuće koristeći se svim 

digitalnim alatima koji su nam na raspolaganju.

Iako ništa ne može zamijeniti osobni kontakt povjerenika, 

morali smo se prilagoditi i  sjednicu održati virtualnim 

putem, uz velik odaziv članova Glavnog povjereništva. 

Novi način održavanja sjednice ni u kojem slučaju nije  

utjecao na kvalitetu usvojenih dokumenata. 

Zahvaljujemo svim članovima GP-a na obavljenom poslu 

u prvoj godini njihova mandata, za koju znamo da je bila 

jedna od najtežih u svakom pogledu.

Novu 2021. dočekujemo spremni i odlučni za nastavak 

borbe za očuvanje radnih mjesta i prava naših članova.

TRIDESET GODINA JEDNI ZA DRUGE

Svaka obljetnica morala bi biti svečana i obilježena, ali u 

ovoj 2020. godini morali smo se ponovno prilagoditi 

novom normalnom.

Tri desetljeća djelovanja Sindikata naftnoga gospodarstva 

obilježili smo u skladu s epidemiološkim mjerama. 

Prigodni film u kojem smo pokušali obuhvatiti bit našega 

sindikalnog djelovanja prikazali smo na sjednici Glavnog 

povjereništva održanoj virtualnim putem 15. prosinca 

2020. godine.

Teško je trideset godina staviti u svega desetak minuta, 

ali vjerujemo da smo filmom uspjeli prikazati da je SING 

tijekom 30 godina stasao u respektabilnu sindikalnu 

udrugu u energetskoj djelatnosti RH, na koju članovi 

mogu računati u svakom trenutku. Sindikalni povjerenici 

nezaobilazan su čimbenik našega sindikalnog djelovanja 

na terenu i njima se članovi mogu obratiti u svakom 

trenutku. Sindikalna solidarnost jedno je od temeljnih 

načela SING-a koje smo očuvali svih ovih trideset godina.

Pozivamo sve članove da obilježe SING-ov veliki jubilej 

pregledom našeg filma na poveznici: 

https://www.youtube.com/watch?v=YSus8vqPKLg

Na kraju ove nevjerojatne 2020. godine, za koju vjerujemo 

da bismo je svi najradije zaboravili, skromno i prigodno 

obilježili smo svojih trideset godina djelovanja. I putem 

virtualnog druženja još smo jednom pokazali da smo bili 

tu jedni za druge i da će tako ostati i u budućnosti.

2020. GODINA ZA PAMĆENJE ILI ŠTO BRŽI 
ZABORAV

Blizu smo kraja jedne čudne i po svemu što se događalo 

oko nas neobične godine. Unatoč vijestima iz Kine kojima 

je najavljivana opasnost od novog, smrtonosnog virusa, 

za nas zaposlene u INA-i d. d. ova je godina imala 

obećavajući početak.

Nakon poslovno odlične 2019. godine i novog Pravilnika o 

porezu na dohodak kojim su se poslodavcima omogućile 

razne neoporezive isplate, puni pozitivne energije 

sindikati su pokrenuli kolektivne pregovore s namjerom 

povećanja prihoda svojih članova i svih radnika INA-e d. d. 

Ubrzo je, međutim, nakon uspješno završenih pregovora, 

koronakriza došla i k nama. Budući da, kako kaže ona stara 

izreka: „Zlo nikada ne dolazi samo“, INA-u i sve njezine 

radnike je uz koronavirus pogodio hakerski napad, a zatim 

rusko-arapski rat cijenama nafte. INA je promptno 

pokrenula krizni menadžment kako bi sačuvala opstojnost 

što većeg broja radnih mjesta i same kompanije, a dobar 

dio cijene oporavka platili su radnici. 

Sindikati su morali donijeti izrazito tešku odluku i pristati 

na privremeno smanjenje netom dogovorenih 

materijalnih prava, a i dijela materijalnih prava iz 

prethodnih kolektivnih ugovora. Da bi sutra bilo bolje, 

svi smo platili cijenu.

U uvjetima zatvaranja naši su radnici na benzinskim 

postajama radili pod dodatnim opterećenjem. 

Uz svakodnevnu izloženost mogućoj zarazi, propusnice 

da bi uopće mogli doći na posao, sada već uobičajene 

maske i sigurnosne protokole, posao se odvijao bez 

ikakvog zastoja. Jednako vrijedno i požrtvovno radili su i 

radnici u rafinerijama, logistici, istraživanju i proizvodnji 

nafte i plina. Ni na jednoj lokaciji nije bilo izgubljenog 

dana zbog pandemije koronavirusa. Radnici čija prisutnost 

nije bila nužna na lokaciji na kojoj inače rade, radili su od 

kuće. Svi smo se morali prilagoditi novonastalim uvjetima 

koji su nam nakon godinu dana postali gotovo uobičajeni. 

Stručne službe INA-e, koje su  primjer dobrog poslovanja 

u Republici Hrvatskoj, po žurnom su postupku donijele 

protokole s pomoću kojih je trebalo zaštititi zdravlje svih 

radnika i klijenata. Na ulascima u poslovne zgrade 

organizirana su mjerenja tjelesne temperature, osigurana 

su dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske. Zbog visoke 

radne discipline poštuju se svi protokoli koje donese naša 

služba za zaštitu na radu. Unatoč pažnji i poštovanju uputa 

u slučaju zaraze koronavirusom, unatoč smanjenim 

osobnim kontaktima, u našoj tvrtki imamo zaraženih i, 

na žalost, dvojicu radnika preminulih od posljedica bolesti 

COVID-19.

Na žalost, kriza izazvana pandemijom koronavirusa i niska 

cijena nafte ubrzali su restrukturiranje društava INA grupe 

i otpuštanje dijela radnika. U Republici Hrvatskoj je ove 

godine podijeljeno oko 43 000 poslovno uvjetovanih 

otkaza ugovora o radu, što je dvostruko više nego u 

prošloj godini. Taj pokazatelj sam za sebe govori koliko 

je cjelokupno hrvatsko gospodarstvo uzdrmano 

koronakrizom, a u tim  uvjetima posluje i naša tvrtka.

Radnici INA-e su u ovoj godini pokazali da mogu raditi u 

iznimno teškim uvjetima. Pokazali su da su u stanju 

podnijeti i dio tereta za spas INA-e i očuvanje što većeg 

broja radnih mjesta. Sada je na poslodavcu da pokaže da 

će požrtvovnost koju su radnici pokazali za vrijeme ove 

krize, u budućnosti znati cijeniti. 

U 2020. godini naučili smo koliko možemo i moramo biti 

ponizni i zasigurno je nećemo brzo zaboraviti. Nadamo se 

da će sljedeća godina postati godina bez zaštitne maske 

te da će nam se život napokon vratiti na staro, tj.  

normalno. Ova 2020. je godina koju bismo svi rado 

zaboravili, ali ćemo je sigurno još dugo pamtiti.

POZITIVNO POSLOVANJE U TURBULENTNOJ 
2020. GODINI

Gledajući godinama unatrag teško je naći razdoblje koje je 

bilo prožeto tolikim turbulencijama i izazovima u naftnom 

biznisu kao u ovoj 2020. godini.

Početkom 2020. vodili smo pregovore za KU u INA Grupi. 

Uzevši u obzir financijske rezultate Crosca, nismo imali 

previše izbora te smo pristali na manja prava u odnosu na 

druga Društva u INA Grupi, a najveća je razlika trebala biti 

u (ne)isplati dodatka za topli obrok u iznosu od 400 kn 

mjesečno. Nažalost, ubrzo nakon toga eskalirao je 

problem s bolešću COVID-19 pa smo, uzevši u obzir 

cjelokupnu situaciju, potpisali dodatak KU kojim smo 

odgodili neka prava iz KU, a s ciljem očuvanja što većeg 

broja radnih mjesta. Pokušavajući članovima olakšati 

tešku situaciju u kojoj su se iznenada našli, SING je donio 

odluku da se svim zainteresiranim članovima “zamrzne“ 

otplata kasa i pozajmica, a tom se pogodnošću neki i dalje 

koriste.

  

Kao što je poznato u veljači je velik broj članova bio 

pogođen potresom i s potresom povezanim materijalnim 

posljedicama. Neki su pretrpjeli veliku štetu te im je SING u 

najkraćem roku odlučio pomoći. Zaprimivši zahtjev za 

potporu, naši su povjerenici obilazili objekte, prikupili 

dokumentaciju, slikali oštećenja. Na temelju dobivenih 

podataka Izvršno je povjereništvo donijelo odluke o 

isplati potpora do maksimalno 20.000 kn. Reagirali smo 

brzo omogućivši članovima da što prije saniraju štetu i 

osiguraju si osnovne uvjete za koliko-toliko normalan život.

Ljeto je donijelo nastavak agonije, Poslodavac je donio 

Odluku o 233 poslovno uvjetovana otkaza uz 

neproduljenje ugovora većini radnika Electusa, a kako bi 

osigurao opstanak kompanije i zadržavanje oko 750 

radnih mjesta. Radnici koji su bili višak otišli su iz 

kompanije s otpremninama prema dodatku KU. 

Nikakav novac ne može nadoknaditi radno mjesto. 

Otpremnine nisu bile kao prijašnjih godina, ali uzevši u 

obzir današnju situaciju, možemo reći da su, u većini 

slučajeva, bile solidne.

Uvijek je potreban vremenski odmak da bi se uvidjela 

opravdanost nekih odluka. Financijski rezultati pri kraju 

godine govore da je Crosco u posljednja četiri mjeseca, 

nakon organizacijskih promjena i dugog negativnog 

razdoblja, napokon poslovao pozitivno te se “pokazalo 

svjetlo na kraju tunela“. Na temelju tih rezultata nastavili 

smo pregovore o isplati materijalnih prava radnicima 

Crosca, a ishod pregovora došao je do izražaja 

17. prosinca kada je radnicima koji su ostvarili pravo 

isplaćen bonus u neto iznosu do 5.000 kn. Ako netko od 

radnika ima pravo na bonus veći od tog iznosa, razlika će 

mu biti isplaćena do kraja siječnja 2021. godine, kao i 

bonus radnicima koji su tijekom ove godine dobili otkaz ili 

neproduljenje ugovora, uključujući radnike Electusa. 

Postoji još otvorenih pitanja što se tiče materijalnih prava 

radnika Crosca. Obaveza nam je da ih u što skorije vrijeme 

pokušamo riješiti, na zadovoljstvo svih nas.

  

Za kraj, nitko ne zna što nam nosi sljedeća godina. 

Sigurno je da će biti izazovna, no iskreno se nadamo da 

će biti daleko bolja od ove, zaista nesretne 2020. 

Najave Poslodavca zasad govore tome u prilog. 

Nadamo se da će cijene nafte i plina na tržištu biti 

takve da će omogućiti ulaganja INA-e u istraživanje i 

proizvodnju, a to bi značilo i osigurati kontinuirani 

i prihod za Crosco i njegove radnike. Znanje i volja naših 

članova nikad nisu bili upitni, trebamo samo zdravlja i 

malo sreće.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU 
ZA PLINACRO

U Zagrebu su 16. prosinca 2020. SING i Uprava potpisali 

Dodatak Kolektivnom ugovoru za Plinacro. Potpisanim 

dodatkom produženo je važenje Kolektivnog ugovora do 

31. prosinca 2021.

U ovoj, nezaboravnoj 2020. godini bili smo prisiljeni dva 

puta pregovarati s Poslodavcem. U ožujku ove godine 

kada smo uslijed potpunog zatvaranja potpisali Kolektivni 

ugovor za 2020. te potkraj godine kada smo se nadali da 

su ipak nastupili bolji uvjeti za pregovore i da će se 

otvoriti mogućnost za poboljšanje materijalnih prava 

radnika. No gospodarska se kriza nastavila te takva 

mogućnost više nije bila izgledna. 

Sklopljenim Dodatkom Kolektivnom ugovoru očuvali 

smo prava naših članova na dosadašnjoj razini. 

Svjesni smo da će 2021. biti puna izazova, ali se ipak 

nadamo da će na jesen 2021. biti bolji uvjeti za pregovore 

o novom kolektivnom ugovoru kako bismo mogli 

unaprijediti prava naših članova u 2022. godini. 

U STSI-JU ZAPOSLENO 80 RADNIKA
 

Gospodarska kriza i pandemija koronavirusa snažno su 

pogodile sve kompanije INA-Grupe, što je znatno utjecalo 

i na prihode STSI-ja koji je zadužen za održavanje. 

Naime, troškovi koje je INA predvidjela za održavanje u 

2020. su godini znatno  smanjeni, što je dovelo do 

smanjenja prihoda i ugrozilo opstojnost STSI-ja. 

Uprava je u lipnju 2020. na sastanku s radnicima i 

sindikatima najavila restrukturiranje i otkaze. 

Najavljeno restrukturiranje donijelo je i pozitivne 

rezultate te je 80 radnika, „plavih ovratnika“, a koji su za 

STSI radili preko agencije, dobilo posao, a raspisan je 

natječaj i za zapošljavanje novih 70 radnika. 

Sindikat naftnoga gospodarstva tijekom cijele 2020. 

godine vodio je borbu za očuvanje radnih mjesta i 

gospodarskih i socijalnih interesa naših članova putem 

pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. 

Pregovori su bili kompleksni i Sindikat je morao donijeti 

vrlo teške odluke s ciljem očuvanja radnih mjesta. Ipak, 

isplatom dodane nagrade u iznosu od 1.500,00 kuna i 

božićnicom uspjeli smo vratiti dio privremeno odgođenih 

radničkih prava. 

Od 1. siječnja 2021. na snazi je Kolektivni ugovor koji 

donosi poboljšanja prava naših članova u vidu naknade za 

topli obrok u iznosu od 400,00 kuna mjesečno i 

povećanog iznosa božićnice. S rješavanjem svih otvorenih 

pitanja i sa sindikalnom borbom nastavljamo u novoj 

godini nadajući se da će situacija na tržištu biti povoljna. 

Do tada se nadamo da je najteža godina iza nas i da nas u 

2021. godini čekaju izazovi s kojima ćemo se svi zajedno 

moći lakše nositi. 

PREDLOŽEN DODATAK KOLEKTIVNOM 
UGOVORU ZA PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA

Nakon sklapanja Dodatka Kolektivnom ugovoru za 

Plinacro obratiti smo se poslodavcu u Podzemnom 

skladištu plina i predložili sklapanje Dodatka Kolektivnom 

ugovoru za Podzemno skladište plina kojim bismo 

produžili važenje postojećeg kolektivnog ugovora.

Poslodavac je prihvatio našu inicijativu za očuvanje 

postojećih prava naših članova te je svoju odluku uputio 

Nadzornom odboru.

Očekujemo da će Nadzorni odbor što prije donijeti odluku 

kojom će prihvatiti Dodatak postojećem Kolektivnom 

ugovoru i da ćemo do kraja ove turbulentne 2020. sklopiti 

Dodatak Kolektivnom ugovoru kako bismo osigurali 

zadržavanje prava naših članova na postojećoj razini.

ADRIA OIL NOVI ČLAN SING-A

U moru loših vijesti i neizvjesnosti kojima je obilovala 

2020. godina razveselila nas je inicijativa radnika tvrtke 

Adria Oil d. o. o. koji su iskazali želju za učlanjenjem u 

Sindikat naftnoga gospodarstva. SING je time povećao 

broj poduzeća u kojima djeluje kao najbrojniji sindikat u 

naftno-plinskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj. 

Adria Oil ima 25 benzinskih postaja i trenutno 180 

zaposlenika. Njihovi benzinski servisi najvećim su dijelom 

smješteni u priobalju i u Kvarnerskoj regiji. 

Zaposlenici tvrtke Adria Oil prepoznali su vrijednost rada 

Sindikata naftnoga gospodarstva te ostvarene rezultate u 

borbi za radnička prava, napose pravedne kolektivne 

ugovore i dodatke kolektivnim ugovorima koji radnicima 

osiguravaju dostojanstven život. Ovim putem svim novim 

članovima želimo dobrodošlicu u obitelj Sindikata 

naftnoga gospodarstva.

INFO Broj 207/20. 
28. prosinca 2020.



SJEDNICA GLAVNOG POVJERENIŠTVA SING-A

Virtualnim putem održana je 15. prosinca 2020. sjednica 

Glavnog povjereništva SING-a. Na sjednici su usvojeni 

financijski izvještaji za rujan, listopad i studeni 2020. 

godine te su doneseni Program rada i Financijski plan za 

2021. godinu.

Programom rada osiguran je nastavak svih sindikalnih 

aktivnosti, a Financijskim planom osigurano je financiranje 

svih planiranih aktivnosti. Donošenjem navedenih 

dokumenata SING je ispunio svoje zakonom propisane 

obveze i stvorio temelje za djelovanje u sljedećoj godini. 

Osobni kontakt s članovima SING-a na terenu i dalje je naš 

prioritet jer tako na najbolji način prenosimo informacije 

članovima i od njih saznajemo sve probleme s kojima se 

suočavaju na radnom mjestu. Svoje djelovanje prilagodit 

ćemo i članovima koji su na radu od kuće koristeći se svim 

digitalnim alatima koji su nam na raspolaganju.

Iako ništa ne može zamijeniti osobni kontakt povjerenika, 

morali smo se prilagoditi i  sjednicu održati virtualnim 

putem, uz velik odaziv članova Glavnog povjereništva. 

Novi način održavanja sjednice ni u kojem slučaju nije  

utjecao na kvalitetu usvojenih dokumenata. 

Zahvaljujemo svim članovima GP-a na obavljenom poslu 

u prvoj godini njihova mandata, za koju znamo da je bila 

jedna od najtežih u svakom pogledu.

Novu 2021. dočekujemo spremni i odlučni za nastavak 

borbe za očuvanje radnih mjesta i prava naših članova.

TRIDESET GODINA JEDNI ZA DRUGE

Svaka obljetnica morala bi biti svečana i obilježena, ali u 

ovoj 2020. godini morali smo se ponovno prilagoditi 

novom normalnom.

Tri desetljeća djelovanja Sindikata naftnoga gospodarstva 

obilježili smo u skladu s epidemiološkim mjerama. 

Prigodni film u kojem smo pokušali obuhvatiti bit našega 

sindikalnog djelovanja prikazali smo na sjednici Glavnog 

povjereništva održanoj virtualnim putem 15. prosinca 

2020. godine.

Teško je trideset godina staviti u svega desetak minuta, 

ali vjerujemo da smo filmom uspjeli prikazati da je SING 

tijekom 30 godina stasao u respektabilnu sindikalnu 

udrugu u energetskoj djelatnosti RH, na koju članovi 

mogu računati u svakom trenutku. Sindikalni povjerenici 

nezaobilazan su čimbenik našega sindikalnog djelovanja 

na terenu i njima se članovi mogu obratiti u svakom 

trenutku. Sindikalna solidarnost jedno je od temeljnih 

načela SING-a koje smo očuvali svih ovih trideset godina.

Pozivamo sve članove da obilježe SING-ov veliki jubilej 

pregledom našeg filma na poveznici: 

https://www.youtube.com/watch?v=YSus8vqPKLg

Na kraju ove nevjerojatne 2020. godine, za koju vjerujemo 

da bismo je svi najradije zaboravili, skromno i prigodno 

obilježili smo svojih trideset godina djelovanja. I putem 

virtualnog druženja još smo jednom pokazali da smo bili 

tu jedni za druge i da će tako ostati i u budućnosti.

2020. GODINA ZA PAMĆENJE ILI ŠTO BRŽI 
ZABORAV

Blizu smo kraja jedne čudne i po svemu što se događalo 

oko nas neobične godine. Unatoč vijestima iz Kine kojima 

je najavljivana opasnost od novog, smrtonosnog virusa, 

za nas zaposlene u INA-i d. d. ova je godina imala 

obećavajući početak.

Nakon poslovno odlične 2019. godine i novog Pravilnika o 

porezu na dohodak kojim su se poslodavcima omogućile 

razne neoporezive isplate, puni pozitivne energije 

sindikati su pokrenuli kolektivne pregovore s namjerom 

povećanja prihoda svojih članova i svih radnika INA-e d. d. 

Ubrzo je, međutim, nakon uspješno završenih pregovora, 

koronakriza došla i k nama. Budući da, kako kaže ona stara 

izreka: „Zlo nikada ne dolazi samo“, INA-u i sve njezine 

radnike je uz koronavirus pogodio hakerski napad, a zatim 

rusko-arapski rat cijenama nafte. INA je promptno 

pokrenula krizni menadžment kako bi sačuvala opstojnost 

što većeg broja radnih mjesta i same kompanije, a dobar 

dio cijene oporavka platili su radnici. 

Sindikati su morali donijeti izrazito tešku odluku i pristati 

na privremeno smanjenje netom dogovorenih 

materijalnih prava, a i dijela materijalnih prava iz 

prethodnih kolektivnih ugovora. Da bi sutra bilo bolje, 

svi smo platili cijenu.

U uvjetima zatvaranja naši su radnici na benzinskim 

postajama radili pod dodatnim opterećenjem. 

Uz svakodnevnu izloženost mogućoj zarazi, propusnice 

da bi uopće mogli doći na posao, sada već uobičajene 

maske i sigurnosne protokole, posao se odvijao bez 

ikakvog zastoja. Jednako vrijedno i požrtvovno radili su i 

radnici u rafinerijama, logistici, istraživanju i proizvodnji 

nafte i plina. Ni na jednoj lokaciji nije bilo izgubljenog 

dana zbog pandemije koronavirusa. Radnici čija prisutnost 

nije bila nužna na lokaciji na kojoj inače rade, radili su od 

kuće. Svi smo se morali prilagoditi novonastalim uvjetima 

koji su nam nakon godinu dana postali gotovo uobičajeni. 

Stručne službe INA-e, koje su  primjer dobrog poslovanja 

u Republici Hrvatskoj, po žurnom su postupku donijele 

protokole s pomoću kojih je trebalo zaštititi zdravlje svih 

radnika i klijenata. Na ulascima u poslovne zgrade 

organizirana su mjerenja tjelesne temperature, osigurana 

su dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske. Zbog visoke 

radne discipline poštuju se svi protokoli koje donese naša 

služba za zaštitu na radu. Unatoč pažnji i poštovanju uputa 

u slučaju zaraze koronavirusom, unatoč smanjenim 

osobnim kontaktima, u našoj tvrtki imamo zaraženih i, 

na žalost, dvojicu radnika preminulih od posljedica bolesti 

COVID-19.

Na žalost, kriza izazvana pandemijom koronavirusa i niska 

cijena nafte ubrzali su restrukturiranje društava INA grupe 

i otpuštanje dijela radnika. U Republici Hrvatskoj je ove 

godine podijeljeno oko 43 000 poslovno uvjetovanih 

otkaza ugovora o radu, što je dvostruko više nego u 

prošloj godini. Taj pokazatelj sam za sebe govori koliko 

je cjelokupno hrvatsko gospodarstvo uzdrmano 

koronakrizom, a u tim  uvjetima posluje i naša tvrtka.

Radnici INA-e su u ovoj godini pokazali da mogu raditi u 

iznimno teškim uvjetima. Pokazali su da su u stanju 

podnijeti i dio tereta za spas INA-e i očuvanje što većeg 

broja radnih mjesta. Sada je na poslodavcu da pokaže da 

će požrtvovnost koju su radnici pokazali za vrijeme ove 

krize, u budućnosti znati cijeniti. 

U 2020. godini naučili smo koliko možemo i moramo biti 

ponizni i zasigurno je nećemo brzo zaboraviti. Nadamo se 

da će sljedeća godina postati godina bez zaštitne maske 

te da će nam se život napokon vratiti na staro, tj.  

normalno. Ova 2020. je godina koju bismo svi rado 

zaboravili, ali ćemo je sigurno još dugo pamtiti.

POZITIVNO POSLOVANJE U TURBULENTNOJ 
2020. GODINI

Gledajući godinama unatrag teško je naći razdoblje koje je 

bilo prožeto tolikim turbulencijama i izazovima u naftnom 

biznisu kao u ovoj 2020. godini.

Početkom 2020. vodili smo pregovore za KU u INA Grupi. 

Uzevši u obzir financijske rezultate Crosca, nismo imali 

previše izbora te smo pristali na manja prava u odnosu na 

druga Društva u INA Grupi, a najveća je razlika trebala biti 

u (ne)isplati dodatka za topli obrok u iznosu od 400 kn 

mjesečno. Nažalost, ubrzo nakon toga eskalirao je 

problem s bolešću COVID-19 pa smo, uzevši u obzir 

cjelokupnu situaciju, potpisali dodatak KU kojim smo 

odgodili neka prava iz KU, a s ciljem očuvanja što većeg 

broja radnih mjesta. Pokušavajući članovima olakšati 

tešku situaciju u kojoj su se iznenada našli, SING je donio 

odluku da se svim zainteresiranim članovima “zamrzne“ 

otplata kasa i pozajmica, a tom se pogodnošću neki i dalje 

koriste.

  

Kao što je poznato u veljači je velik broj članova bio 

pogođen potresom i s potresom povezanim materijalnim 

posljedicama. Neki su pretrpjeli veliku štetu te im je SING u 

najkraćem roku odlučio pomoći. Zaprimivši zahtjev za 

potporu, naši su povjerenici obilazili objekte, prikupili 

dokumentaciju, slikali oštećenja. Na temelju dobivenih 

podataka Izvršno je povjereništvo donijelo odluke o 

isplati potpora do maksimalno 20.000 kn. Reagirali smo 

brzo omogućivši članovima da što prije saniraju štetu i 

osiguraju si osnovne uvjete za koliko-toliko normalan život.

Ljeto je donijelo nastavak agonije, Poslodavac je donio 

Odluku o 233 poslovno uvjetovana otkaza uz 

neproduljenje ugovora većini radnika Electusa, a kako bi 

osigurao opstanak kompanije i zadržavanje oko 750 

radnih mjesta. Radnici koji su bili višak otišli su iz 

kompanije s otpremninama prema dodatku KU. 

Nikakav novac ne može nadoknaditi radno mjesto. 

Otpremnine nisu bile kao prijašnjih godina, ali uzevši u 

obzir današnju situaciju, možemo reći da su, u većini 

slučajeva, bile solidne.

Uvijek je potreban vremenski odmak da bi se uvidjela 

opravdanost nekih odluka. Financijski rezultati pri kraju 

godine govore da je Crosco u posljednja četiri mjeseca, 

nakon organizacijskih promjena i dugog negativnog 

razdoblja, napokon poslovao pozitivno te se “pokazalo 

svjetlo na kraju tunela“. Na temelju tih rezultata nastavili 

smo pregovore o isplati materijalnih prava radnicima 

Crosca, a ishod pregovora došao je do izražaja 

17. prosinca kada je radnicima koji su ostvarili pravo 

isplaćen bonus u neto iznosu do 5.000 kn. Ako netko od 

radnika ima pravo na bonus veći od tog iznosa, razlika će 

mu biti isplaćena do kraja siječnja 2021. godine, kao i 

bonus radnicima koji su tijekom ove godine dobili otkaz ili 

neproduljenje ugovora, uključujući radnike Electusa. 

Postoji još otvorenih pitanja što se tiče materijalnih prava 

radnika Crosca. Obaveza nam je da ih u što skorije vrijeme 

pokušamo riješiti, na zadovoljstvo svih nas.

  

Za kraj, nitko ne zna što nam nosi sljedeća godina. 

Sigurno je da će biti izazovna, no iskreno se nadamo da 

će biti daleko bolja od ove, zaista nesretne 2020. 

Najave Poslodavca zasad govore tome u prilog. 

Nadamo se da će cijene nafte i plina na tržištu biti 

takve da će omogućiti ulaganja INA-e u istraživanje i 

proizvodnju, a to bi značilo i osigurati kontinuirani 

i prihod za Crosco i njegove radnike. Znanje i volja naših 

članova nikad nisu bili upitni, trebamo samo zdravlja i 

malo sreće.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU 
ZA PLINACRO

U Zagrebu su 16. prosinca 2020. SING i Uprava potpisali 

Dodatak Kolektivnom ugovoru za Plinacro. Potpisanim 

dodatkom produženo je važenje Kolektivnog ugovora do 

31. prosinca 2021.

U ovoj, nezaboravnoj 2020. godini bili smo prisiljeni dva 

puta pregovarati s Poslodavcem. U ožujku ove godine 

kada smo uslijed potpunog zatvaranja potpisali Kolektivni 

ugovor za 2020. te potkraj godine kada smo se nadali da 

su ipak nastupili bolji uvjeti za pregovore i da će se 

otvoriti mogućnost za poboljšanje materijalnih prava 

radnika. No gospodarska se kriza nastavila te takva 

mogućnost više nije bila izgledna. 

Sklopljenim Dodatkom Kolektivnom ugovoru očuvali 

smo prava naših članova na dosadašnjoj razini. 

Svjesni smo da će 2021. biti puna izazova, ali se ipak 

nadamo da će na jesen 2021. biti bolji uvjeti za pregovore 

o novom kolektivnom ugovoru kako bismo mogli 

unaprijediti prava naših članova u 2022. godini. 

U STSI-JU ZAPOSLENO 80 RADNIKA
 

Gospodarska kriza i pandemija koronavirusa snažno su 

pogodile sve kompanije INA-Grupe, što je znatno utjecalo 

i na prihode STSI-ja koji je zadužen za održavanje. 

Naime, troškovi koje je INA predvidjela za održavanje u 

2020. su godini znatno  smanjeni, što je dovelo do 

smanjenja prihoda i ugrozilo opstojnost STSI-ja. 

Uprava je u lipnju 2020. na sastanku s radnicima i 

sindikatima najavila restrukturiranje i otkaze. 

Najavljeno restrukturiranje donijelo je i pozitivne 

rezultate te je 80 radnika, „plavih ovratnika“, a koji su za 

STSI radili preko agencije, dobilo posao, a raspisan je 

natječaj i za zapošljavanje novih 70 radnika. 

Sindikat naftnoga gospodarstva tijekom cijele 2020. 

godine vodio je borbu za očuvanje radnih mjesta i 

gospodarskih i socijalnih interesa naših članova putem 

pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. 

Pregovori su bili kompleksni i Sindikat je morao donijeti 

vrlo teške odluke s ciljem očuvanja radnih mjesta. Ipak, 

isplatom dodane nagrade u iznosu od 1.500,00 kuna i 

božićnicom uspjeli smo vratiti dio privremeno odgođenih 

radničkih prava. 

Od 1. siječnja 2021. na snazi je Kolektivni ugovor koji 

donosi poboljšanja prava naših članova u vidu naknade za 

topli obrok u iznosu od 400,00 kuna mjesečno i 

povećanog iznosa božićnice. S rješavanjem svih otvorenih 

pitanja i sa sindikalnom borbom nastavljamo u novoj 

godini nadajući se da će situacija na tržištu biti povoljna. 

Do tada se nadamo da je najteža godina iza nas i da nas u 

2021. godini čekaju izazovi s kojima ćemo se svi zajedno 

moći lakše nositi. 

PREDLOŽEN DODATAK KOLEKTIVNOM 
UGOVORU ZA PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA

Nakon sklapanja Dodatka Kolektivnom ugovoru za 

Plinacro obratiti smo se poslodavcu u Podzemnom 

skladištu plina i predložili sklapanje Dodatka Kolektivnom 

ugovoru za Podzemno skladište plina kojim bismo 

produžili važenje postojećeg kolektivnog ugovora.

Poslodavac je prihvatio našu inicijativu za očuvanje 

postojećih prava naših članova te je svoju odluku uputio 

Nadzornom odboru.

Očekujemo da će Nadzorni odbor što prije donijeti odluku 

kojom će prihvatiti Dodatak postojećem Kolektivnom 

ugovoru i da ćemo do kraja ove turbulentne 2020. sklopiti 

Dodatak Kolektivnom ugovoru kako bismo osigurali 

zadržavanje prava naših članova na postojećoj razini.

ADRIA OIL NOVI ČLAN SING-A

U moru loših vijesti i neizvjesnosti kojima je obilovala 

2020. godina razveselila nas je inicijativa radnika tvrtke 

Adria Oil d. o. o. koji su iskazali želju za učlanjenjem u 

Sindikat naftnoga gospodarstva. SING je time povećao 

broj poduzeća u kojima djeluje kao najbrojniji sindikat u 

naftno-plinskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj. 

Adria Oil ima 25 benzinskih postaja i trenutno 180 

zaposlenika. Njihovi benzinski servisi najvećim su dijelom 

smješteni u priobalju i u Kvarnerskoj regiji. 

Zaposlenici tvrtke Adria Oil prepoznali su vrijednost rada 

Sindikata naftnoga gospodarstva te ostvarene rezultate u 

borbi za radnička prava, napose pravedne kolektivne 

ugovore i dodatke kolektivnim ugovorima koji radnicima 

osiguravaju dostojanstven život. Ovim putem svim novim 

članovima želimo dobrodošlicu u obitelj Sindikata 

naftnoga gospodarstva.
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SJEDNICA GLAVNOG POVJERENIŠTVA SING-A

Virtualnim putem održana je 15. prosinca 2020. sjednica 

Glavnog povjereništva SING-a. Na sjednici su usvojeni 

financijski izvještaji za rujan, listopad i studeni 2020. 

godine te su doneseni Program rada i Financijski plan za 

2021. godinu.

Programom rada osiguran je nastavak svih sindikalnih 

aktivnosti, a Financijskim planom osigurano je financiranje 

svih planiranih aktivnosti. Donošenjem navedenih 

dokumenata SING je ispunio svoje zakonom propisane 

obveze i stvorio temelje za djelovanje u sljedećoj godini. 

Osobni kontakt s članovima SING-a na terenu i dalje je naš 

prioritet jer tako na najbolji način prenosimo informacije 

članovima i od njih saznajemo sve probleme s kojima se 

suočavaju na radnom mjestu. Svoje djelovanje prilagodit 

ćemo i članovima koji su na radu od kuće koristeći se svim 

digitalnim alatima koji su nam na raspolaganju.

Iako ništa ne može zamijeniti osobni kontakt povjerenika, 

morali smo se prilagoditi i  sjednicu održati virtualnim 

putem, uz velik odaziv članova Glavnog povjereništva. 

Novi način održavanja sjednice ni u kojem slučaju nije  

utjecao na kvalitetu usvojenih dokumenata. 

Zahvaljujemo svim članovima GP-a na obavljenom poslu 

u prvoj godini njihova mandata, za koju znamo da je bila 

jedna od najtežih u svakom pogledu.

Novu 2021. dočekujemo spremni i odlučni za nastavak 

borbe za očuvanje radnih mjesta i prava naših članova.

TRIDESET GODINA JEDNI ZA DRUGE

Svaka obljetnica morala bi biti svečana i obilježena, ali u 

ovoj 2020. godini morali smo se ponovno prilagoditi 

novom normalnom.

Tri desetljeća djelovanja Sindikata naftnoga gospodarstva 

obilježili smo u skladu s epidemiološkim mjerama. 

Prigodni film u kojem smo pokušali obuhvatiti bit našega 
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sindikalnog djelovanja prikazali smo na sjednici Glavnog 

povjereništva održanoj virtualnim putem 15. prosinca 

2020. godine.

Teško je trideset godina staviti u svega desetak minuta, 

ali vjerujemo da smo filmom uspjeli prikazati da je SING 

tijekom 30 godina stasao u respektabilnu sindikalnu 

udrugu u energetskoj djelatnosti RH, na koju članovi 

mogu računati u svakom trenutku. Sindikalni povjerenici 

nezaobilazan su čimbenik našega sindikalnog djelovanja 

na terenu i njima se članovi mogu obratiti u svakom 

trenutku. Sindikalna solidarnost jedno je od temeljnih 

načela SING-a koje smo očuvali svih ovih trideset godina.

Pozivamo sve članove da obilježe SING-ov veliki jubilej 

pregledom našeg filma na poveznici: 

https://www.youtube.com/watch?v=YSus8vqPKLg

Na kraju ove nevjerojatne 2020. godine, za koju vjerujemo 

da bismo je svi najradije zaboravili, skromno i prigodno 

obilježili smo svojih trideset godina djelovanja. I putem 

virtualnog druženja još smo jednom pokazali da smo bili 

tu jedni za druge i da će tako ostati i u budućnosti.

2020. GODINA ZA PAMĆENJE ILI ŠTO BRŽI 
ZABORAV

Blizu smo kraja jedne čudne i po svemu što se događalo 

oko nas neobične godine. Unatoč vijestima iz Kine kojima 

je najavljivana opasnost od novog, smrtonosnog virusa, 

za nas zaposlene u INA-i d. d. ova je godina imala 

obećavajući početak.

Nakon poslovno odlične 2019. godine i novog Pravilnika o 

porezu na dohodak kojim su se poslodavcima omogućile 

razne neoporezive isplate, puni pozitivne energije 

sindikati su pokrenuli kolektivne pregovore s namjerom 

povećanja prihoda svojih članova i svih radnika INA-e d. d. 

Ubrzo je, međutim, nakon uspješno završenih pregovora, 

koronakriza došla i k nama. Budući da, kako kaže ona stara 

izreka: „Zlo nikada ne dolazi samo“, INA-u i sve njezine 

radnike je uz koronavirus pogodio hakerski napad, a zatim 

rusko-arapski rat cijenama nafte. INA je promptno 

pokrenula krizni menadžment kako bi sačuvala opstojnost 

što većeg broja radnih mjesta i same kompanije, a dobar 

dio cijene oporavka platili su radnici. 

Sindikati su morali donijeti izrazito tešku odluku i pristati 

na privremeno smanjenje netom dogovorenih 

materijalnih prava, a i dijela materijalnih prava iz 

prethodnih kolektivnih ugovora. Da bi sutra bilo bolje, 

svi smo platili cijenu.

U uvjetima zatvaranja naši su radnici na benzinskim 

postajama radili pod dodatnim opterećenjem. 

Uz svakodnevnu izloženost mogućoj zarazi, propusnice 

da bi uopće mogli doći na posao, sada već uobičajene 

maske i sigurnosne protokole, posao se odvijao bez 

ikakvog zastoja. Jednako vrijedno i požrtvovno radili su i 

radnici u rafinerijama, logistici, istraživanju i proizvodnji 

nafte i plina. Ni na jednoj lokaciji nije bilo izgubljenog 

dana zbog pandemije koronavirusa. Radnici čija prisutnost 

nije bila nužna na lokaciji na kojoj inače rade, radili su od 

kuće. Svi smo se morali prilagoditi novonastalim uvjetima 

koji su nam nakon godinu dana postali gotovo uobičajeni. 

Stručne službe INA-e, koje su  primjer dobrog poslovanja 

u Republici Hrvatskoj, po žurnom su postupku donijele 

protokole s pomoću kojih je trebalo zaštititi zdravlje svih 

radnika i klijenata. Na ulascima u poslovne zgrade 

organizirana su mjerenja tjelesne temperature, osigurana 

su dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske. Zbog visoke 

radne discipline poštuju se svi protokoli koje donese naša 

služba za zaštitu na radu. Unatoč pažnji i poštovanju uputa 

u slučaju zaraze koronavirusom, unatoč smanjenim 

osobnim kontaktima, u našoj tvrtki imamo zaraženih i, 

na žalost, dvojicu radnika preminulih od posljedica bolesti 

COVID-19.

Na žalost, kriza izazvana pandemijom koronavirusa i niska 

cijena nafte ubrzali su restrukturiranje društava INA grupe 

i otpuštanje dijela radnika. U Republici Hrvatskoj je ove 

godine podijeljeno oko 43 000 poslovno uvjetovanih 

otkaza ugovora o radu, što je dvostruko više nego u 

prošloj godini. Taj pokazatelj sam za sebe govori koliko 

je cjelokupno hrvatsko gospodarstvo uzdrmano 

koronakrizom, a u tim  uvjetima posluje i naša tvrtka.

Radnici INA-e su u ovoj godini pokazali da mogu raditi u 

iznimno teškim uvjetima. Pokazali su da su u stanju 

podnijeti i dio tereta za spas INA-e i očuvanje što većeg 

broja radnih mjesta. Sada je na poslodavcu da pokaže da 

će požrtvovnost koju su radnici pokazali za vrijeme ove 

krize, u budućnosti znati cijeniti. 

U 2020. godini naučili smo koliko možemo i moramo biti 

ponizni i zasigurno je nećemo brzo zaboraviti. Nadamo se 

da će sljedeća godina postati godina bez zaštitne maske 

te da će nam se život napokon vratiti na staro, tj.  

normalno. Ova 2020. je godina koju bismo svi rado 

zaboravili, ali ćemo je sigurno još dugo pamtiti.

POZITIVNO POSLOVANJE U TURBULENTNOJ 
2020. GODINI

Gledajući godinama unatrag teško je naći razdoblje koje je 

bilo prožeto tolikim turbulencijama i izazovima u naftnom 

biznisu kao u ovoj 2020. godini.

Početkom 2020. vodili smo pregovore za KU u INA Grupi. 

Uzevši u obzir financijske rezultate Crosca, nismo imali 

previše izbora te smo pristali na manja prava u odnosu na 

druga Društva u INA Grupi, a najveća je razlika trebala biti 

u (ne)isplati dodatka za topli obrok u iznosu od 400 kn 

mjesečno. Nažalost, ubrzo nakon toga eskalirao je 

problem s bolešću COVID-19 pa smo, uzevši u obzir 

cjelokupnu situaciju, potpisali dodatak KU kojim smo 

odgodili neka prava iz KU, a s ciljem očuvanja što većeg 

broja radnih mjesta. Pokušavajući članovima olakšati 

tešku situaciju u kojoj su se iznenada našli, SING je donio 

odluku da se svim zainteresiranim članovima “zamrzne“ 

otplata kasa i pozajmica, a tom se pogodnošću neki i dalje 

koriste.

  

Kao što je poznato u veljači je velik broj članova bio 

pogođen potresom i s potresom povezanim materijalnim 

posljedicama. Neki su pretrpjeli veliku štetu te im je SING u 

najkraćem roku odlučio pomoći. Zaprimivši zahtjev za 

potporu, naši su povjerenici obilazili objekte, prikupili 

dokumentaciju, slikali oštećenja. Na temelju dobivenih 

podataka Izvršno je povjereništvo donijelo odluke o 

isplati potpora do maksimalno 20.000 kn. Reagirali smo 

brzo omogućivši članovima da što prije saniraju štetu i 

osiguraju si osnovne uvjete za koliko-toliko normalan život.

Ljeto je donijelo nastavak agonije, Poslodavac je donio 

Odluku o 233 poslovno uvjetovana otkaza uz 

neproduljenje ugovora većini radnika Electusa, a kako bi 

osigurao opstanak kompanije i zadržavanje oko 750 

radnih mjesta. Radnici koji su bili višak otišli su iz 

kompanije s otpremninama prema dodatku KU. 

Nikakav novac ne može nadoknaditi radno mjesto. 

Otpremnine nisu bile kao prijašnjih godina, ali uzevši u 

obzir današnju situaciju, možemo reći da su, u većini 

slučajeva, bile solidne.

Uvijek je potreban vremenski odmak da bi se uvidjela 

opravdanost nekih odluka. Financijski rezultati pri kraju 

godine govore da je Crosco u posljednja četiri mjeseca, 

nakon organizacijskih promjena i dugog negativnog 

razdoblja, napokon poslovao pozitivno te se “pokazalo 

svjetlo na kraju tunela“. Na temelju tih rezultata nastavili 

smo pregovore o isplati materijalnih prava radnicima 

Crosca, a ishod pregovora došao je do izražaja 

17. prosinca kada je radnicima koji su ostvarili pravo 

isplaćen bonus u neto iznosu do 5.000 kn. Ako netko od 

radnika ima pravo na bonus veći od tog iznosa, razlika će 

mu biti isplaćena do kraja siječnja 2021. godine, kao i 

bonus radnicima koji su tijekom ove godine dobili otkaz ili 

neproduljenje ugovora, uključujući radnike Electusa. 

Postoji još otvorenih pitanja što se tiče materijalnih prava 

radnika Crosca. Obaveza nam je da ih u što skorije vrijeme 

pokušamo riješiti, na zadovoljstvo svih nas.

  

Za kraj, nitko ne zna što nam nosi sljedeća godina. 

Sigurno je da će biti izazovna, no iskreno se nadamo da 

će biti daleko bolja od ove, zaista nesretne 2020. 

Najave Poslodavca zasad govore tome u prilog. 

Nadamo se da će cijene nafte i plina na tržištu biti 

takve da će omogućiti ulaganja INA-e u istraživanje i 

proizvodnju, a to bi značilo i osigurati kontinuirani 

i prihod za Crosco i njegove radnike. Znanje i volja naših 

članova nikad nisu bili upitni, trebamo samo zdravlja i 

malo sreće.

POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU 
ZA PLINACRO

U Zagrebu su 16. prosinca 2020. SING i Uprava potpisali 

Dodatak Kolektivnom ugovoru za Plinacro. Potpisanim 

dodatkom produženo je važenje Kolektivnog ugovora do 

31. prosinca 2021.

U ovoj, nezaboravnoj 2020. godini bili smo prisiljeni dva 

puta pregovarati s Poslodavcem. U ožujku ove godine 

kada smo uslijed potpunog zatvaranja potpisali Kolektivni 

ugovor za 2020. te potkraj godine kada smo se nadali da 

su ipak nastupili bolji uvjeti za pregovore i da će se 

otvoriti mogućnost za poboljšanje materijalnih prava 

radnika. No gospodarska se kriza nastavila te takva 

mogućnost više nije bila izgledna. 

Sklopljenim Dodatkom Kolektivnom ugovoru očuvali 

smo prava naših članova na dosadašnjoj razini. 

Svjesni smo da će 2021. biti puna izazova, ali se ipak 

nadamo da će na jesen 2021. biti bolji uvjeti za pregovore 

o novom kolektivnom ugovoru kako bismo mogli 

unaprijediti prava naših članova u 2022. godini. 

U STSI-JU ZAPOSLENO 80 RADNIKA
 

Gospodarska kriza i pandemija koronavirusa snažno su 

pogodile sve kompanije INA-Grupe, što je znatno utjecalo 

i na prihode STSI-ja koji je zadužen za održavanje. 

Naime, troškovi koje je INA predvidjela za održavanje u 

2020. su godini znatno  smanjeni, što je dovelo do 

smanjenja prihoda i ugrozilo opstojnost STSI-ja. 

Uprava je u lipnju 2020. na sastanku s radnicima i 

sindikatima najavila restrukturiranje i otkaze. 

Najavljeno restrukturiranje donijelo je i pozitivne 

rezultate te je 80 radnika, „plavih ovratnika“, a koji su za 

STSI radili preko agencije, dobilo posao, a raspisan je 

natječaj i za zapošljavanje novih 70 radnika. 

Sindikat naftnoga gospodarstva tijekom cijele 2020. 

godine vodio je borbu za očuvanje radnih mjesta i 

gospodarskih i socijalnih interesa naših članova putem 

pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. 

Pregovori su bili kompleksni i Sindikat je morao donijeti 

vrlo teške odluke s ciljem očuvanja radnih mjesta. Ipak, 

isplatom dodane nagrade u iznosu od 1.500,00 kuna i 

božićnicom uspjeli smo vratiti dio privremeno odgođenih 

radničkih prava. 

Od 1. siječnja 2021. na snazi je Kolektivni ugovor koji 

donosi poboljšanja prava naših članova u vidu naknade za 

topli obrok u iznosu od 400,00 kuna mjesečno i 

povećanog iznosa božićnice. S rješavanjem svih otvorenih 

pitanja i sa sindikalnom borbom nastavljamo u novoj 

godini nadajući se da će situacija na tržištu biti povoljna. 

Do tada se nadamo da je najteža godina iza nas i da nas u 

2021. godini čekaju izazovi s kojima ćemo se svi zajedno 

moći lakše nositi. 

PREDLOŽEN DODATAK KOLEKTIVNOM 
UGOVORU ZA PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA

Nakon sklapanja Dodatka Kolektivnom ugovoru za 

Plinacro obratiti smo se poslodavcu u Podzemnom 

skladištu plina i predložili sklapanje Dodatka Kolektivnom 

ugovoru za Podzemno skladište plina kojim bismo 

produžili važenje postojećeg kolektivnog ugovora.

Poslodavac je prihvatio našu inicijativu za očuvanje 

postojećih prava naših članova te je svoju odluku uputio 

Nadzornom odboru.

Očekujemo da će Nadzorni odbor što prije donijeti odluku 

kojom će prihvatiti Dodatak postojećem Kolektivnom 

ugovoru i da ćemo do kraja ove turbulentne 2020. sklopiti 

Dodatak Kolektivnom ugovoru kako bismo osigurali 

zadržavanje prava naših članova na postojećoj razini.

ADRIA OIL NOVI ČLAN SING-A

U moru loših vijesti i neizvjesnosti kojima je obilovala 

2020. godina razveselila nas je inicijativa radnika tvrtke 

Adria Oil d. o. o. koji su iskazali želju za učlanjenjem u 

Sindikat naftnoga gospodarstva. SING je time povećao 

broj poduzeća u kojima djeluje kao najbrojniji sindikat u 

naftno-plinskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj. 

Adria Oil ima 25 benzinskih postaja i trenutno 180 

zaposlenika. Njihovi benzinski servisi najvećim su dijelom 

smješteni u priobalju i u Kvarnerskoj regiji. 

Zaposlenici tvrtke Adria Oil prepoznali su vrijednost rada 

Sindikata naftnoga gospodarstva te ostvarene rezultate u 

borbi za radnička prava, napose pravedne kolektivne 

ugovore i dodatke kolektivnim ugovorima koji radnicima 

osiguravaju dostojanstven život. Ovim putem svim novim 

članovima želimo dobrodošlicu u obitelj Sindikata 

naftnoga gospodarstva.

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

Sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu 2021. 
godinu želi Vam Sindikat naftnog  gospodarstva!
SING wish you all a Merry Christmas and a Happy 
New Year! 


