
NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA LUKOIL

U Zagrebu su 28. prosinca 2021. predstavnici Sindikata 

naftnoga gospodarstva i menadžmenta potpisali novi 

Kolektivni ugovor za LUKOIL. U ime SING-a Kolektivni 

ugovor potpisala je predsjednica J. Pipunić, a u ime 

LUKOIL CROATIA D. Ryupin.
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Zahtjevni pregovori koji su trajali duže od dva mjeseca 

rezultirali su dogovorom o novom Kolektivnom ugovoru 

koji će vrijediti od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. 

godine.

Kolektivnim ugovorom radnici Lukoila dobili veća prava 

Pregovori su uvijek izazovni pa moramo naglasiti da uz 

postojeća povećanja i nova prava koja su ugovorena, 

novim Kolektivnim ugovorom nijedno dosadašnje pravo 

radnika neće biti umanjeno. Radnici će i dalje imati pravo 

na dodatak za kategorizaciju, bonuse, regres, božićnicu, 

kao i na druga prava i nagrade.

Vjerujemo da će članovi SING-a shvatiti važnost povećanja 

svojih prava te važnost sklopljenog Kolektivnog ugovora i 

sigurnosti koju on donosi u iznimno teškim gospodarskim 

vremenima. Također se nadamo da će ovaj Kolektivni 

ugovor potaknuti i druge radnike na učlanjenje u SING i 

podržavanje naše sindikalne borbe kako bi nam svima u 

budućnosti bilo još bolje.

RADNO VRIJEME U LUKOILU

Potaknuti upitima članova o mogućnosti promjene radnog 

vremena na benzinskim postajama LUKOILA s 8 na 12 sati, 

SING i Radničko vijeće su se, u dogovoru s poslodavcem, 

odlučili na provođenje ankete. Naime, poslodavac je dao 

suglasnost za provođenje ankete i najavio da je, pod 

uvjetom da se velika većina radnika na benzinskim 

postajama izjasni da želi raditi 12 sati, spreman razmotriti 

promjenu modela.

Anketa je provedena u razdoblju od 6. do 17. prosinca 

2021. U anketi je sudjelovalo 209 radnika. Od njih je 

109 radnika iskazalo želju za uvođenjem dvanaestosatnog 

radnog vremena, a 100 ih je bilo protiv.

Rezultat ankete pokazuje da nemamo dovoljnu podršku 

radnika za uvođenjem dvanaestosatnog radnog vremena, 

da od inicijative moramo odustati i da će radno vrijeme na 

benzinskim postajama Lukoila ostati nepromijenjeno.

Zahvaljujemo svim radnicima koji su sudjelovali u anketi i 

izrazili svoj stav koji nam je pomogao u donošenju daljnjih 

odluka. Također zahvaljujemo članovim Radničkog vijeća i 

sindikalnim povjerenicima koji su proveli anketu.

OSIGURANJE POD POVOLJNIJIM UVJETIMA

Osiguranje imovine pod povoljnijim uvjetima jedna je od 

pogodnosti koju je svojim članovima osigurao Sindikat 

naftnog gospodarstva. Posljednji potresi u 2020. godini, 

koji su uzrokovali znatne materijalne štete na imovini 

naših članova, nas u SING-u potaknuli su na ugovaranje 

nove pogodnosti. Vjerujemo da smo, mogućnošću 

povoljnijeg ugovaranja osiguranja imovine protiv 

elementarnih nepogoda i potresa mogli lakše prebroditi 

tešku situaciju, sanirati štetu na svojim domovima, kao i 

sigurnije planirati budućnost. Pogodnost je dogovorena s 

4 eminentna osiguravajuća društva, a podsjećamo i na 

mogućnost osiguranja od nezgode, što član SING-a može 

ugovoriti za sebe i članove svoje obitelji.

Sve dodatne informacije i kontakte možete pronaći na 

SING-ovim mrežnim strancima.

Sretan i blagoslovljen Božić te 
uspješnu 2022. godinu želi Vam 
Sindikat naftnog  gospodarstva!
SING wish you all a Merry Christmas 
and a Happy New Year! 

Novo u 2022. i 2023. godini

Svi radnici imat će najmanje 21 

dan godišnjeg odmora.

1 dan plaćenog dopusta za 

roditelje/skrbnike djece koja 

pohađaju 1. ili 2. razred osnovne 

škole

 

5.000,00 kuna bruto

Plaće se usklađuju svima na način 

da njihove osnovne mjesečne 

bruto plaće budu uvećane unutar 

raspona od 5.000,00 kn do 

maksimalnih 5.500,00 kn.

Postojeće  

Radnici u administraciji imali su 

najmanje 20 dana. 

Novo pravo 

4.300,00 kuna bruto 

Novo pravo 

Pravo radnika u postojećem KU

 

Godišnji odmor

 

Plaćeni dopust za 1. dan škole 

Najniža osnovna mjesečna bruto 

plaća 

Usklađivanje plaća radnika koji 

imaju plaće niže od 5,500,00 kn 

Što će se sve promijeniti nabolje?
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Kako bi se zadržali realni omjeri 

plaća zbog povećanja minimalne 

plaće, plaće voditelja BP će se 

usklađivati zasebnim aktom 

Poslodavca ili Odlukom direktora 

Društva.

 

Nakon što na razini RH bude 

utvrđena minimalna plaća za 

2023., provodit će se usklađenje 

prema točno utvrđenoj formuli 

kako bi najniža bruto plaća u 

Lukoilu uvijek u istom postotku 

bila viša od minimalne plaće u RH. 

 

10 % na odrađene sate rada

0,5 % po godini radnog staža u 

Lukoilu, koji se računa od 

kolovoza 2008., ali ne više od 5 %

U iznosu od  2.500,00 kuna 

godišnje, uz odgovarajuću 

dokumentaciju, do 18. godine 

djetetova života

Do 5.000,00 kuna za elementarnu 

nepogodu na nekretnini na kojoj 

radnik ima prijavljeno prebivalište 

i ako nekretnina nije osigurana.

Do najviše 350,00 kuna mjesečno.

Ostaju isti iznosi, isplata svim 

radnicima u prosincu tekuće 

godine u kojoj je navršen jubilarni 

staž.

Novo pravo 

Novo pravo 

Novo pravo 

Novo pravo 

Novo pravo 

Novo pravo

Do sada najviše  300,00  

Postojeće pravo

Usklađivanje osnovnih bruto 

plaća voditelja BP

Usklađivanje minimalne plaće za 

2023. godinu s uredbom Vlade 

RH 

Rad subotom 

Dodatak na radni staž 

Materijalna potpora za radnike s 

djecom s posebnim potrebama 

Potpora za elementarnu 

nepogodu 

Troškovi prijevoza na posao i s 

posla 

Jubilarne nagrade
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