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Sindikati dali punu podršku
izgradnji bioraﬁnerije u Sisku i
postrojenju za proizvodnju bitumena
SING održao sastanak s ministrom Ćorićem. Održana tematska sjednica RV-a
INE s operativnim direktorima. SING ima novi ured u Graberju.

SASTANAK S MINISTROM GOSPODARSTVA I
ODRŽIVA RAZVOJA
U Zagrebu su 19. srpnja 2021. reprezentativni sindikati
INA-Grupe: SING, INAŠ i EKN održali sastanak s ministrom
gospodarstva i održiva razvoja Tomislavom Ćorićem.

Raspravljali smo o daljnjem razvoju INE, s posebnim
osvrtom na Ininu lokaciju u Sisku. Naglasili smo svoje
zalaganje za očuvanje radnih mjesta, što je moguće samo
ako se INA nastavi razvijati. Izgradnja postrojenja za
obradu teških ostataka u Rijeci, usprkos manjim zastojima
uslijed pandemije, ide svojim tijekom, a novi projekti u
Istraživanju i proizvodnji nafte i plina osigurat će radna
mjesta i posao za radnike Crosca. Dali smo punu podršku
izgradnji bioraﬁnerije u Sisku, naglasili da čvrsto stojimo
iza tog projekta jer Sisak ima stručne radnike kojih se
nećemo odreći. Izgradnja bioraﬁnerije neće samo
osigurati dvjestotinjak radnih mjesta za Inine radnike
nego će stanovnicima Sisačko-moslavačke županije

otvoriti mogućnost stjecanja prihoda uzgojem sirovine
potrebne za proizvodnju biogoriva. S obzirom na to da je
Vlada RH bioraﬁneriju istaknula kao jedan od svojih
strateških projekata i osigurala više od trećine
bespovratnih sredstava iz EU fondova koja su potrebna
za njezinu izgradnju, zatražili smo od ministra da se, kao
predstavnik jednog od suvlasnika, založi kako bi INA do
kraja ove godine donijela investicijsku odluku o izgradnji
bioraﬁnerije u Sisku. Obavijestili smo ministra da se s
razvojem bitumenskog postrojenja zastalo zbog
nepovoljne ponude i potražnje na tržištu te činjenice da
raﬁnerija u Rijeci prerađuje tzv. laganu naftu koja nema
puno ostataka. Naglasili smo da od menadžmenta i dalje
zahtijevamo da se od proizvodnje bitumena nikako ne
odustane jer ta proizvodnja može osigurati posao za još
dvadesetak radnika.
S ministrom smo dogovorili novi sastanak u rujnu, kada
ćemo nastaviti raspravu o aktualnostima u INA-Grupi.

RADNIČKA VIJEĆA INA-GRUPE
Usprkos pandemiji u prvoj polovini 2021. uspješno smo
proveli izbore za radnička vijeća i povjerenike za zaštitu
na radu u društvima INA-Grupe na kojima su radnici glasali
putem pošte. Zahvaljujemo svim radnicima u INA-Grupi
koji su glasali i na taj način dali podršku svojim kolegama.
Čestitamo svim izabranim članovima radničkih vijeća i
povjerenicima za zaštitu na radu te im želimo puno
uspjeha u obnašanju dužnosti.
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Radnička vijeća
Sva su radnička vijeća u INA-Grupi konstituirana i počela
su s radom. Gdje je god to bilo moguće održani su
sastanci članova radničkih vijeća i predstavnika sindikata
s menadžmentom. Za sredinu listopada planiramo
edukaciju svih članova radničkih vijeća u INA-Grupi.
Na razini INA-Grupe djeluje i koordinacija radničkih vijeća
INA-grupe putem koje sva radnička vijeća usuglašavaju
stavove u pogledu očitovanja o dokumentima poslodavca,
učvršćuju suradnju i ubrzavaju razmjenu informacija s
ciljem što bolje zaštite gospodarskih i socijalnih interesa
svih radnika u INA-Grupi. Jednom godišnje koordinacija
RV-a INA-Grupe održava sastanak s Upravom INE i
menadžmentom kompanija kako bi se osiguralo dobivanje
svih informacija o poslovanju tvrtki u kojima djelujemo.
U drugoj polovini 2021. radnička vijeća organizirat će
skupove radnika na kojima će izvijestiti o svom radu,
a radnici će imati priliku izravno od menadžmenta svoje
kompanije saznati sve važne informacije o poslovnim
rezultatima i planovima poslovanja. Pozivamo sve radnike
da prate obavijesti radničkih vijeća i da svakako
prisustvuju skupovima radnika.
Povjerenici za zaštitu na radu
ZA izabrane povjerenike za zaštitu na radu u društvima
INA-Grupe poslodavac je već organizirao edukaciju koja
je, prema zakonu, obavezna. Na posljednjem sastanku s
menadžmentom HSE-a u INI dogovarali smo i osnivanje
koordinacije povjerenika za zaštitu na radu INA-Grupe.
Ta ideja nametnula se sama od sebe s obzirom na to da su
problemi radnika u pogledu zaštite na radu manje-više isti
bez obzira na društvo INA-Grupe u kojem rade.
Smatramo i da ćemo zahvaljujući koordinaciji bolje
uskladiti postupanja povjerenika za zaštitu na radu i
njihovih koordinatora u društvima INA-Grupe i omogućiti
izravnu komunikaciju s menadžmentom koji donosi
odluke iz područja zaštite na radu.

Zadovoljni smo da smo usprkos svim poteškoćama uspjeli
provesti sve izbore i uspostaviti sve mehanizme zaštite
prava radnika. Sindikati, radnička vijeća i povjerenici za
zaštitu na radu svakodnevno surađuju, kako bi se ojačala
pozicija radnika u INA-Grupi i zaštitili gospodarski i
socijalni interesi radnika. Znamo da samo jedinstvenim
nastupom prema poslodavcu, svatko u okviru svojih
ovlasti, možemo ostvariti bolje rezultate za sve radnike.
Pozivamo radnike da se s problemima s kojima se
suočavaju na svojim radnim mjestima bez oklijevanja
obrate svojim sindikalnim povjerenicima, članovima
radničkog vijeća ili povjerenicima za zaštitu na radu.

TEMATSKA SJEDNICA RADNIČKOG VIJEĆA
INE S OPERATIVNIM DIREKTORIMA
U Zagrebu je 15. srpnja 2021. održana tematska
sjednica Radničkog vijeća INE s operativnim direktorima
N. Mišetićem i G. Plešeom koji su na dužnosti stupili u
drugom tromjesečju ove godine. U ime poslodavca
sastanku su prisustvovale direktorice HR i Korporativnih
komunikacija, direktor HR za IPNP i direktorica HR-a za
Raﬁnerije i marketing. Nakon dugo vremena sjednica je
održana uživo, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
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Cilj tematske sjednice bio je saznati što više o
aktivnostima koje poslodavac namjerava poduzeti u vezi
s ta dva važna segmenta Inine djelatnosti, zatim prenijeti
poslodavcu stavove radnika i dobiti odgovore na pitanja
koja su im dostavili članovi Radničkog vijeća.
Istraživanje i proizvodnja nafte i plina
Kampanja bušenja 2021. - 2023. na kopnu, u Jadranu
i u Egiptu, s ciljem povećanja rezervi nafte i plina i
nadomještanja prirodnog pada proizvodnje, svakako je
važna za očuvanje radnih mjesta, a osigurat će
zapošljavanje Crosco-vih kapaciteta. Nakon niza godina
neaktivnosti intenzivirat će se aktivnosti na polju
Zalata-Dravica i, ako s Hrvatske strane bušotine budu
pozitivne, očekuje se da će polje biti pušteno u
proizvodnju 2024. godine, a plin će biti transportiran na
Kalinovac. Dio plina iz Mađarske transportirat će se na
Molve, što će osigurati radna mjesta za radnike INE.
Bit će nužno izgraditi i plinovod u Podravini. Članovi
Radničkog vijeća pozdravili su sve projekte i aktivnosti
jer će oni osigurati radna mjesta za radnike u IPNP-u, ali i
naglasili da je nužno riješiti i sva operativna pitanja koja
muče radnike u IPNP-u. Višak sati koji nastaje zbog
nedostatka radnika na poljima radnicima mora biti plaćen,
a hitno treba zaposliti radnike koji nedostaju. Članovi
Radničkog vijeća upozorili su na to da radnici koji rade na
jadranskim platformama nisu mogli iskoristiti svoj godišnji
odmor za 2020. u redovitim terminima i zatražili su od
operativnog direktora Mišetića da se i to pitanje što prije
riješi kako radnici ne bi bili zakinuti. Predstavnici Radničkog
vijeća prenijeli su nezadovoljstvo radnika koji nisu dobili
dodatni bonus za 2020. i od poslodavac zatražili da pojača
komunikaciju između radnika i nadležnih rukovoditelja koji
bi radnicima trebali objasniti kriterije i obrazložiti zašto
nisu dobili dodatni bonus. Operativni direktor N. Mišetić
naglasio je da će se posvetiti rješavanju svih problema koje
je RV istaknulo te da namjerava osobno obići radnike i iz
prve ruke čuti o problemima s kojima se suočavaju.

Raﬁnerije i marketing
Segment raﬁnerijske prerade već je počeo s
transformacijom gašenjem primarne prerade u Sisku i
izgradnjom pogona za obradu teških ostataka u Rijeci.
Pred raﬁnerijskom preradom velike su investicije koje će
osigurati njezino održivo poslovanje. Na dodatno pitanje
predstavnika Radničkog vijeć operativni direktor G. Pleše
naglasio je da izdvajanja UNP-a iz INE za sada neće biti.
Isto je tako naglasio da je menadžment usredotočen na
pripremu projekta izgradnje bioraﬁnerije u Sisku. Uz
trećinu bespovratnih sredstava koje će INA dobiti, uz
pomoć Vlade RH, iz fonda EU, preostale dvije trećine
INA mora sama osigurati. Usprkos pandemiji, uz manja
kašnjenja, projekt DCU-a u Rijeci ide svojim tijekom.
Članovi RV-a istaknuli su potrebu nastavka projekta
proizvodnje bitumena u Sisku, kako bi se očuvao što veći
broj radnih mjesta. Operativni direktor Pleše obavijestio
je članove RV-a da je projekt trenutno na čekanju, jer se
uslijed pandemije situacija na tržištu promijenila. G. Pleše
je naglasio da je nužno voditi računa o troškovima u svim
segmentima poslovanja, jer ako se donese odluka o
izgradnji bioraﬁnerije u Sisku, uz DCU u Rijeci i remont
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koji je u Rijeci nužan, u Raﬁnerije i marketing u razdoblju
od 2022. do 2024. poslodavac namjerava uložiti milijardu
dolara. Radničko vijeće svjesno je da samo investicije
mogu osigurati daljnji razvoj, a daljnji razvoj može
omogućiti zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih
mjesta, zbog čega je dalo jednoglasnu podršku projektu
izgradnje bioraﬁnerije, ali i zahtijevalo da konačna odluka
o investiciji u Sisku bude donesena najkasnije do kraja ove
godine.

PROBLEM PUTNIH TROŠKOVA I
ISPLATE BONUSA
Na redovitom sastanku dvije teme privukle su veliku
pažnju radnika s obzirom na to da na velik broj upita
radnika još uvijek nije odgovoreno. Riječ je o podmirivanju
troškova prijevoza i o pitanju isplate dodatnih bonusa.
Troškovi prijevoza
Kad je riječ o putnim troškovima, u STSI-u je sve što je do
sada pristiglo najvećim dijelom analizirano, ispravljeno i
radnicima je isplaćena razlika troškova. Još se uvijek
analiziraju potvrde 25 radnika.
Problem obračuna putnih troškova nastao je zbog
smanjenja cijena mjesečnih prijevoznih karata na gotovo
svim prometnim rutama, u skladu spotvrdama i cjenicima
zaprimljenima od prijevoznika.

Daljnje aktivnosti RV-a
S obzirom na to da je ovo tek druga sjednica RV-a u novom
sazivu, Radničko vijeće dogovaralo se o temama za
edukaciju članova radničkih vijeća INA-Grupe, koja bi se
trebala održati sredinom listopada 2021. Raspravljalo se i
o Poslovniku o radu Radničkog vijeća koji bi trebalo
promijeniti na temelju iskustava stečenih u proteklim
godinama i uskladiti ga s novim načinom rada, jer su za
vrijeme pandemije sjednice održavane virtualnim putem.
Sljedeću sjednicu Radničkog vijeća očekujemo u rujnu.

Uz to, već godinama nije bilo provjera prijevoznih ruta i
ove je godine uloženo dodatno vrijeme kako bi se
provjerila njihova ispravnost jer su neke rute u
međuvremenu ukinute. Pojedini radnici morali su sami
donijeti potvrde o cijeni prijevozne karte jer poslodavac za
njih nije mogao doći do cijene rute na kojoj su putovali.
U TRS-u je pri unosu novih podataka došlo do pogreške u
informatičkom sustavu. TRS se ispričao radnicima. Kod 60
radnika pogreška je ispravljena i njima je novac uplaćen
drugi dan nakon uplate plaće. Svi ostali koji su primijetili
pogrešku i smatraju da im nije određena dobra ruta
molimo da se jave na adresu TRSodgovara@trs.ina.hr te
da u kopiju stave neposrednog rukovoditelja. Za radnike
koji nemaju pristup elektroničkoj pošti molimo
neposredne rukovoditelje da prikupe sve upite i
proslijede ih na navedenu adresu.
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Svi zahtjevi koji budu upućeni TRS-u, bit će obrađeni i
korekcija isplate bit će izvršena što je moguće prije.
Troškovi prijevoza važna su nam tema i SING se trudi da
svakom radniku u što kraćem vremenu bude odgovoreno
na zahtjev i isplaćena zaslužena naknada.
Dodatni bonus za 2020. godinu
Kad je riječ o dodatnom bonusu, poslodavac je donio
odluku o dodatnom bonusu za 2020. godinu i bonus je
isplaćen 30. 06. 2021. godine. Poslodavac je naglasio da je
ključni element pri donošenju kriterija za isplatu dodatne
nagrade bio veća eksponiranost COVID-u uslijed
pandemije. Zbog toga je dodatni bonus ponajprije
namijenio „plavim ovratnicima“, a u manjoj mjeri
administrativnim radnicima koji zbog prirode posla nisu
bili u većoj mjeri izloženi mogućnosti zaraze. Naravno,
jedan od ključnih elemenata koji je poslodavac istaknuo
bila je činjenica da su sredstva predviđena za dodatni
bonus ograničena.
Kriteriji za dodjelu te nagrade uključivali su sljedeće:
- da je radnik u 2020. godini ostvario visok radni učinak
(ocjena 3 i više)
- da je tijekom 2020. godine bio radno aktivan 2/3 godine
- da radnik nije primio Covid-dodatak u 2020. godini
- da je radnik u 2020. godini radio na radnim mjestima
platnog razreda E02 ili nižeg.
Eventualnu iznimku u vezi s nagradom mogao je donijeti
nadređeni rukovoditelj.
Za radnike IMS kriteriji su bili ponešto izmijenjeni i kod
njih nije bila bitna isplata Covid-dodatka u 2020. godini.
Iako su sindikati bili zadovoljni isplatom dodatka, naglasili
su vrlo lošu komunikaciju između radnika i linijskih
rukovoditelja koji su na detaljniji i precizniji način trebali
obrazložiti zašto pojedini radnici nisu dobili dodatni
bonus. Zbog toga je i nastalo veliko nezadovoljstvo među

radnicima, koji su nezadovoljstvo usmjerili prema
sindikatu. Naime, linijski rukovoditelji sami su donosili
odluke o isplati dodataka tako da pojedini radnici, koji su
udovoljavali svim zahtjevima, dodatak na kraju ipak nisu
dobili. Takve situacije u budućnosti treba izbjegavati,
nužno se držati propisanih kriterija i pojačati komunikaciju
nadležnih rukovoditelja s radnicima, a posebice s onima
koji, prema mišljenju nadležnog rukovoditelja, nisu
ostvarili pravo na dodatnu nagradu.

SING-OV URED U GRABERJU
Kako bismo bili što dostupniji našim članovima, od lipnja
ove godine SING je u Industrijskom krugu u Graberju
otvorio novi ured. To znači da se od lipnja na području
SING-ova ureda Ivanić-Grad članovi mogu obratiti
SING-ovim profesionalcima na 3 lokacije. Uz postojeći
ured na Etanu, za koji je zadužen Tugomir Križanić, i onaj
u Industrijskom krugu Crosca, u kojem radi Tvrtko Ćosić,
SING-ov profesionalni sindikalni povjerenik, Ivan Košutić
na raspolaganju je članovima na novoj lokaciji u Graberju.
Članovi SING-a se sa zahtjevima I. Košutiću mogu obratiti
osobno u ured, na broj telefona: 099 6849-407 ili na
adresu elektroničke pošte: ivan.kosutic@sing.hr.
O svim SING-ovim uredima i profesionalnim sindikalnim
povjerenicima koji u njima rade možete saznati na
SING-ovim mrežnim stranicama.
Osiguranje imovine i nekretnina
Podsjećamo članove na to da je SING početkom svibnja
ove godine za njih dogovorio nove pogodnosti u obliku
povoljnijih uvjeta osiguranja imovine i nekretnina s četiri
osiguravajuća društva. Sve katastrofe koje su pogodile
naše članove potiču nas nana potrebu osiguranja vlastite
imovine. Pojedinosti u vezi s tim možete pronaći na
SING-ovim mrežnim stranicama www.sing.hr, a ako su vam
potrebne dodatne informacije, molim vas da se javiti
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Tomislavu Ivančiću na broj telefona: 099 2139-802 ili na
adresu elektroničke pošte tomislav.ivancic@sing.hr.

Članovi koji nisu zainteresirani za more mogu se koristiti
pogodnostima koje smo dogovorili u Toplicama Sveti
Martin i Aquae Vivae u Krapinskim Toplicama.

WEBmSING
Podsjećamo sve članove koji to još nisu učinili da se jave
Višnji Blažok na broj: 099 2958-231, kako bi preuzeli
pristupne podatke za aplikaciju. Putem SING-ove
aplikacije, kojom se možete služiti na računalu i mobilnim
uređajima s Android operativnim sustavom, možete
izravno u sustavu pratiti svoje obveze prema SING-u i
podnositi zahtjeve za sve pogodnosti koje SING osigurava
za svoje članove. Putem aplikacije puno ćete brže moći
ostvariti svoje zahtjeve, izbjeći printanje, potpisivanje i
skeniranje zahtjeva.

Sve dodatne informacije o navedenim pogodnostima
možete potražiti kod svoga sindikalnog povjerenika ili na
mrežnim stranicama SING-a www.sing.hr.

Odmor za članove SING-a
U SING-ovu odmaralištu u Malinskoj još ima nešto
slobodnih apartmana od 30. kolovoza. Pozivamo članove
koji se žele još malo odmoriti prije jeseni da skoriste i tu
pogodnost. U odmaralištu mogu boraviti u punom
terminu ili za vikend sve do 15. rujna 2021. Zahtjev
možete poslati elektroničkom poštom na adresu
sing@sing.hr ili putem aplikacije WEBmSING.
Za članove koji žele ljetovati na drugoj lokaciji osigurali
smo pogodnosti putem HOSTIN-a. Članovi SING-a
ostvaruju popust od 20 % i SING kreditira cjelokupno
ljetovanje obustavom od plaće do 8 mjesečnih rata.

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 XXI

