
  

 

 
 

         Sredstvima javnog priopćavanja 

 

Zagreb, 19. lipnja 2015. 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 

 

SING proslavio 25. godina djelovanja i izabrao novo vodstvo   

 

Najveći sindikat naftno-plinskog gospodarstva u Republici Hrvatskoj Sindikat naftnog 
gospodarstva (SING), članica Nezavisnih hrvatskih sindikata, prigodnom svečanošću u Zagrebu 
proslavio je 25. godina djelovanja na sindikalnoj sceni. Svečanosti se odazvalo oko 300 gostiju iz 
sindikalnog, političkog, ekonomskog i javnog života Hrvatske. Prigodne zahvale i potporu budućem 
konstruktivnom radu SING-a pružili su Niko Dalić, član Uprave INE, Krešimir Sever, predsjednik 
Nezavisnih hrvatskih sindikata i brojni inozemni gosti, predstavnici međunarodnih sindikata, Svjetske 
organizacije radnika ( WOW) i Regionalne mreže sindikata energetike jugoistočne Europe (RETUN 
SEE)..   

Nakon svečanosti održana je Skupština Sindikata naftnog gospodarstva na kojoj je za 
predsjednicu sindikata izabrana Jasna Pipunić. Dosadašnji predsjednik Božo Mikuš, koji je sindikat 
vodio posljednjih 20 godina te stvorio neovisan, jak i stabilan sindikat s više od 5000 članova, ove 
godine odlazi u mirovinu.  

 

„Pred nama su brojni izazovi s kojima se suočavamo, a naš najvažniji zadatak mora biti 
stvaranje novih mogućnosti za naše članove. To se prije svega odnosi na daljnja ulaganja u 
obrazovanje i prekvalifikaciju radnika kako bi dugoročno bili konkurentni na tržištu rada. SING je u 
posljednjih 10 godina kroz sindikalnu školu educirao više od 1000 članova. Zaštitu, bolji standard i 
sigurnost našim članovima možemo pružiti jedino edukacijom i kontinuiranim ulaganjem u nova znanja 
i vještine. To je put SING-a u narednih 25 godina“, istaknula je Jasna Pipunić, predsjednica SING-a.  
 

 U prigodi obilježavanja 25 godina djelovanja Sindikata naftnog gospodarstva 20 povjerenika 
nagrađeno je plaketama za višegodišnji neprekinuti rad na sindikalnoj sceni. Također, plakete su dobili 
i vanjski suradnici koji godinama podupiru rad SING-a. 
 

 Sindikat naftnog gospodarstva od svog osnutka, isplatio je više od 150 milijuna kuna pozajmica 
za 40272 člana, Kasu uzajamne pomoći (KUP) koristilo je 24810 članova, a isplaćeno je oko 400 
milijuna kuna, besplatna pravna pomoć pružena je za 8.000 članova, dok je pomoć putem 
Humanitarnog fonda“ Božidar Oreč“  zatražilo 345 članova kojima je isplaćeno ukupno 3,5 milijuna kuna 
potpora.  

 

 

Za SING 

Jasna Pipunic, kontakt mob: 098/759-567 

    


