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 Poštovani članovi,  
 

nadamo se da ste Uskršnje blagdane proveli u krugu vaših obitelji, u miru i blagostanju. Ovom 

prilikom moramo podsjetiti kako neki od naših kolega kao zaposlenici maloprodaje ovaj Uskrs nisu 

dočekali kao dio velike ININE obitelji, jer ih se počelo izdvajati iz našeg sustava. Naime, tijekom 

travnja započela je primopredaja benzinskih postaja u ruke partnera i u naredne dvije godine naše 

kolege započet će samostalno poslovanje izvan INE.  
 

 Kao odgovorni radnici i sindikalci, a prije svega kolege, naglašavamo kako do ovakvog ishoda 

nije trebalo doći, već je to rezultat isključivo poraznog djelovanja sindikata INAŠ. Prije predstavljanja 

projekta „Postani poduzetnik“, SING i EKN zauzimali su se za dugoročno rješenje koje je uključivalo 

ostanak svih radnika u sustavu INE, zadržavanje svih prava iz Kolektivnog ugovora, korekciju plaće te 

kroz socijalnu klauzulu dogovor o isplati obeštećenja za sve. Naš prijedlog tada nije prihvaćen. 

Prihvaćeno je stajalište INAŠ-a i izbacivanje iz sustava Ine. Na taj ćemo način izgubiti 2700 

vrijednih radnika iz našeg sustava. Oni će kroz franšizno djelovanje biti prepušteni slobodnom tržištu 

na kojem će im primanja biti znatno manja nego u sustavu INE, a ostat će bez Kolektivnog ugovora.  
 

 Svojim dosadašnjim radom pokazali smo i dokazali kako je naša pregovaračka platforma 

dokaz ozbiljnosti, profesionalnosti i odgovornosti spram svih radnika, dok je INAŠ pokazao kako im je 

važnija borba za osobne interese, a ne za zajedništvo. I na drugim područjima, gdje su SING i EKN u 

većini, pokazali smo dobre rezultate: 

� SINACO – tvrtka se ugasila, a svi radnici su prekvalificirani i zbrinuti;  

� Rafinerija na Mlaci – 400 radnika pronašlo je novi posao na Urinju; 

� sve radnike iz Adria grupe zbrinuli smo uz dobro obeštećenje i zaštitu radnog mjesta 

narednih 5 godina;  

� sve svoje članove iz Komercijale i Računovodstva maloprodaje također smo zbrinuli 

unutar sustava INE.  

Lista uspjeha i zalaganja doista postoji. 
 

 Zajedničkim radom tijekom proteklih godina SING i EKN ostvarili su značajne rezultate u 

pravima i statusu radnika u INI. I dalje ćemo nastaviti zajedno, jer smo svjesni da jedino kroz takav 

nastup možemo ostvariti svoja prava i doprinijeti boljitku INE.  

 Izbori za Radničko vijeće se bliže. Izađite na izbore i glasajte za zajedništvo! 

 

 

Zajedno radimo! Zajedno glasamo! Zajedno nastavljamo dalje! 


