
Tijekom pregovora za Sporazum o modelu IMS 
istovremeno je dogovoren i prijedlog budućeg 
Kolektivnog ugovora za IMS koji je prilog Sporazuma. 
Zbog zakonskih propisa isti nije potpisan kad i Sporazum. 

Temeljem Zakona o reprezentativnosti udruga 
poslodavaca i sindikata, prethodno je proveden postupak 
utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, potpisnika 
Kolektivnog ugovora. Reprezentativnim se smatra 
sindikat koji na razini za koju se utvrđuje 
reprezentativnost (u konkretnom slučaju na razini IMS-a)  
ima najmanje dvadeset posto radnika članova od 
ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika. 

Sindikati koji djeluju u IMS-u postupak utvrđivanja 
reprezentativnosti mogli su započeti tek nakon što je 
IMS krenuo s operativnim  radom. 

Postupak je dovršen te je povjerenstvo nadležnog 
Ministarstva rada i mirovinskog sustava na razini IMS-a 
utvrdilo dva sindikata reprezentativnim za kolektivno 
pregovaranje. To su INAŠ i SING, čime smo stekli  
zakonske uvjete za kolektivno pregovaranje i 
potpisivanje dogovorenog KU za IMS. 

Kolektivni ugovor za IMS u primjeni 
od 1. svibnja
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Radnici koji su iz INA d.d. prešli na rad u IMS upoznati 
su sa dogovorenim prijedlogom KU za IMS kroz pisane 
sindikalne informacije u rujnu 2015. i kroz brošuru 
poslodavca prije  prihvaćanja ugovora o radu za IMS. 

Za prethodna  tri mjeseca operativnog rada IMS-a, 
dogovorene odrednice prijedloga KU primjenjivale su 
se kroz Pravilnik o radu za IMS na sve radnike IMS-a, 
sukladno potpisanom Sporazumu za IMS.

Prije potpisivanja KU za IMS ostvareno 
poboljšanje dodatka za praznike/blagdane

Prijedlog dogovorenog KU pokušali smo prije njegova 
zaključivanja poboljšati kroz pregovore koje smo imali 
s poslodavcem nakon utvrđivanja reprezentativnosti za 
kolektivno pregovaranje. Poboljšanje smo realizirali u 
načinu obračuna dodatka za praznike/blagdanje, a koji 
su značajnije povoljniji za radnike respektirajući 
specifičnosti rada i radnog vremena prodavača na BP. 
Tako će  po KU za IMS praznici/blagdani iz  ovog mjeseca, 
Praznik rada  i Tijelovo, biti povoljnije obračunati već za 
plaću za mjesec svibanj (isplata u lipnju 2016).

Pregovori su službeno okončani te je njegovo potpisivanje 
predviđeno 23. svibnja 2016. godine.  KU će se 
primjenjivati od 1. svibnja 2016., a biti će sklopljen na 
određeno vrijeme do 31. prosinca 2017.

KU za INA d.d. i za Inina društva

Kolektivni ugovor za INA d.d. odnosi se samo na radnike 
INA d.d., dok se u svakom od Ininih društva već 
posljednjih desetak godina posebno pregovaraju i 
pojedinačno potpisuju kolektivni ugovori. 


