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Potpisani kolektivni ugovori za: INA d. d.,
STSI, TRS, Plavi tim, Crosco, INA-Maziva,
Ina-vatrogasni servisi i HOSTIN
Sindikat naftnog gospodarstva (SING), INAŠ – Sindikat

financijski rezultat kompanije, činjenicu da su pozitivni

naftne djelatnosti i EKN – Samostalni sindikat energetike,

rezultati 2021. godine rezultat isključivo povoljnoga

kemije i nemetala, tri reprezentativna sindikata u INA

vanjskog okruženja (visoke cijene nafte i plina), nastavak

Grupi pregovore su uspješno priveli kraju i 16. 12. 2021.

neizvjesnog vanjskog okruženja za našu industriju, kao i

potpisali kolektivne ugovore za: INA d. d., STSI, TRS, Plavi

znatna kapitalna ulaganja u RiM i IPNP.

Tim, Crosco, INA-Maziva, Ina-vatrogasne servise i
HOSTIN. Iako su pregovori bili iznimno teški i poslodavac

Sindikati se trajno trude kako bi u svakim novim

nije pristajao na uvjete i prijedloge sindikata, uspjeli smo

kolektivnim pregovorima očuvali postojeća i povećali

dogovoriti manji pomak u materijalnim pravima svih

materijalna prava radnika. I u ovom pregovorima

naših članova. U kolektivnim pregovorima poslodavac kao

sindikati su uspjeli osigurati kolektivne ugovore s

glavne argumente za nepovećanje prava radnika obično

poboljšanjima materijalnih prava za sve radnike u

navodi iznimno tešku 2020. poslovnu godinu, u kojoj su

navedenim društvima.

zabilježeni znatni gubici koji i danas opterećuju

Što se sve mijenja na bolje?
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U INA d. d., TRS-u, Plavom Timu, INA-Mazivima i

osjetili nedostatak angažmana Crosco-vih postrojenja u

HOSTINU dogovoreno je da će poslodavac formirati

proteklom razdoblju, povećanjima dogovorenima tijekom

proračun za godišnje povećanje plaće radnicima (Merit).

ovih pregovora na korak su do izjednačavanja svojih

Proračun će iznositi 0,5 % ukupnog troška radnika u 2022.

materijalnih prava s pravima radnika u INA-Grupi.

godini. Planiranim proračunom, prema kriterijima koje
određuje poslodavac, trajno povećanje osnovnih plaća

O sindikalnim prijedlozima za povećanje materijalnih

mora dobiti najmanje 20 posto radnika. Povećanje bi

prava u IMS-u u ovom trenutku ne možemo izvijestiti jer

trebalo biti na snazi s 1. srpnja 2022., čim završi proces

pregovori za IMS nisu završeni, već su, do siječnja 2022.

individualnog ocjenjivanja radnika. U slučaju da

godine, privremeno zaustavljeni.

ocjenjivanje kasni, radnici će svejedno dobiti nove
ugovore o radu koji će vrijediti s 1. srpnja 2022. godine.

U pregovorima smo, između ostalih zahtjeva, predložili i
povećanje dnevnice i terenskog dodatka na 200,00 kuna

Pregovori o materijalnim pravima mogu početi opet u

jer smatramo da radnici koji rade teško mogu boraviti na

siječnju 2023., s primjenom od 1. travnja 2023., osim za

terenu sa 170,00 kuna dnevno i osigurati si tri obroka i

Crosco u kojem je primjena od 1. srpnja 2023. godine.

ostalo što im je potrebno. Uz to, iznosi dnevnica i
terenskog dodatka godinama su isti, pa radnici INA-Grupe

INA-MALOPRODAJNI SERVISI

s obzirom na njih imaju niža prava od onoga što je
predviđeno Pravilnikom o porezu na dohodak, kojim su
utvrđeni maksimalni iznosi koje poslodavac može radniku

U INA-maloprodajnim servisima sindikati su privremeno

isplatiti kao neoporezive. Također, predložili smo

obustavili pregovore, dijelom zbog odluke Vlade Republike

razmatranje novog modela troškova prijevoza koji bi bio

Hrvatske o zamrzavanju maloprodajnih cijena goriva na

pravedniji i u obzir uzimao stvarno stanje na terenu te

benzinskim postajama, a dijelom zbog izmjena Zakona o

naglasili probleme mobilnih radnika i nejednakog

minimalnoj plaći, s primjenom od 1. siječnja 2022. godine

pristupa njihovim primanjima.

i nove Uredbe o minimalnoj plaći. Procijenili smo da se
zbog tih vanjskih čimbenika ne nalazimo u situaciji koja bi
bila povoljna da bismo se mogli izboriti za bolja
materijalna prava te smo pregovore odgodili za siječanj
2022. godine. U posljednjih nekoliko godina pokazalo se i
dokazalo da radnici maloprodaje nose velik teret u
svakodnevnom radu i pridonose ostvarenju dobrih
poslovnih rezultata.
Plaće radnika IMS-a najbliže su iznosu minimalne plaće
pa sindikati smatraju da je korekcija plaća radnika IMS-a
nužna, kao i njihovo približavanje materijalnim pravima
radnika INA-Grupe, za razliku od stava poslodavca koji
smatra da plaće radnika IMS-a moraju biti usklađene s
tržištem u segmentu maloprodaje u Republici Hrvatskoj.

O svim tim važnim pitanjima nastavljamo razgovore u
radnim grupama, a oni moraju biti završeni do 30. lipnja

ZAHTJEVNI I KOMPLICIRANI PREGOVORI

2022. Poslodavac će, u međuvremenu, pripremiti analize
za dnevnice, terenski dodatak i troškove prijevoza, a
sindikati su već zatražili mišljenje porezne uprave o novim

Sindikati pregovaraju na razini INA-Grupe i nastoje

mogućnostima neoporezivih iznosa za troškove prijevoza,

postići izjednačavanje prava radnika u svim društvima.

kako bi bili spremni za daljnje pregovore.

Podsjećamo na to da smo za STSI, koji je godinama imao
niži jednokratni dodatak plaći, taj dodatak uspjeli u

Tijekom pregovora poslodavac je opetovano predlagao

potpunosti izjednačiti s pravima većine radnika

smanjenje otpremnina u slučaju poslovno i osobno

INA-Grupe. Radnici Crosca, koji su na svojim primanjima

uvjetovanog otkaza ugovora o radu, obrazlažući svoj
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prijedlog time da su otpremnine u INA-Grupi daleko više

U skladu s načelom iz kolektivnih ugovora i nadajući se

od otpremnina navedenih u Zakonu u radu. Naime, prema

dobrim poslovnim rezultatima u društvima INA Grupe u

Zakonu o radu otpremnine iznose 1/3 plaće radnika koja

2021. godini, do 31. srpnja 2022. očekujemo ponovnu

se množi s punim godinama radnog staža, ali radnik ne

isplatu bonusa, a nadamo se najmanje na razini koju smo

može dobiti više od šest plaća. Argumente poslodavca

ostvarili isplatom u 2020. za poslovnu godinu 2019.

nismo prihvatili i otpremnine se neće mijenjati.
Podsjećamo članove da se od 1. 1. 2021. isplaćuje mjesečni
U pregovorima je poslodavac više puta naveo svoje

paušalni dodatak za topli obrok u iznosu od 400,00 kuna

zalaganje za povećanje primanja radnika prema tržišnim

neto. Zbog velikog broja upita članova potvrđujemo da će

uvjetima i individualnom učinku radnika. Sindikati su, s

ove godine, kao i 2020., svim radnicima INA-Grupe biti

druge strane, tražili i linearno povećanje prava. Na kraju

isplaćena božićnica u visini od 1.500,00 kuna. To

pregovora ipak smo utvrdili da će se primjenjivati

povećanje za 500,00 kuna u odnosu na 2019. godinu

linearna povećanja, odnosno da će svim radnicima

rezultat je kolektivnih pregovora iz 2020. godine.

navedenih društava primanja biti povećana za isti iznos.

