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Na predstojećim izborima za Radničko vijeće PLINACRA podržite SING-ovu listu  
jer samo tada ćete biti sigurni da će radničko vijeće koje izaberete  

biti odgovorno samo radnicima. 
 

Kandidati SING-a i njihovi zamjenici su: 
 

1. Berislav Lipovac – Nacionalni dispečerski centar – Nada Matan - Sektor imov. pravne, geod. i posl. tehn. zašt. 
2. Tomislav Gračan – Transport plina, PJ Ppodravina – Tomislav Martinčević Smodek- PJ Varaždin 
3. Snježana Kapusta – RTP Središnja Hrvatska – Davorin Korenić – RTP Sjeverna Hrvatska 
4. Stjepan Grižić – Transport plina PJ Ivanić-Grad – Ljiljana Bavoljak – RTP Središnja Hrvatska, Uprava 
5. Melija Bićanić - Transport plina PJ Slavonija – Goran Šimunko – Transport plina PJ Slavonija. 

 

 

 

 

 

 

 

Svi SING-ovi kandidati su uzorni radnici, koji su se u Plinacru dokazali svojim 

sindikalnim radom. Oni su jamstvo da će Plinacro dobiti dobro, odgovorno i 

neovisno radničko vijeće. Neovisno i stručno radničko vijeće izabrat će 

radničkog predstavnika u Nadzorni odbor Plinacra koji će se u svom radu 

rukovoditi radničkim, a ne osobnim interesima.  

Izbori za radničko vijeće u JANAFU 
 

 Na 32. sjednici Radničkog vijeća JANAF d.d., održanoj 1. travnja 2010. donesena je odluka 
o raspisivanju redovitih izbora za Radničko vijeće. Odluka je 2. travnja 2010. objavljena na 
oglasnim pločama poslodavca te je ujedno imenovan Izborni odbor koji je dužan u roku od 5 
dana od dana svog imenovanja donijeti odluku o izborima. 



 

 

 

 
Sukladno odlukama Glavnog povjereništva SING-a, u 2010. Odmaralište u 
Malinskoj zadržat će dosadašnji način rada, uvjete i cijene korištenja. 
Smjene će i nadalje biti utorkom, boravit će se 7 dana, s time da se u pred i 
posezoni boravak može produžiti. SING će kreditirati odmor svoji članova 
(smještaj, boravišnu pristojbu, prehranu, izlet, osiguranje) u šest (6) 
mjesečnih obroka, obustavom od plaće. Na SING-ovoj internet stranici 
možete pronaći Pravilnik o načinima I uvjetima korištenja Odmarališta te 
prijavnicu za ovu sezonu. Isto tako, prijavnicu možete dobiti kod svog 
sindikalnog povjerenika. 
Prijavnicu molimo dostaviti Jasni Pipunić na faks 01/4501-627 ili elektronski 
na adresu: jasna.pipunic@sing.hr 
 

Povjerenstvo za rješavanje prijava imenovalo je Glavno povjereništvo, a 
čine ga:  I. Kovačević, Ž. Vuković i J. Pipunić. Uputnice za korištenje Odmarališta bit će 
dostavljane u rokovima kako je odredilo GP SING-a, na kućne adrese naznačene na prijavnici 
ili elektronski. 
 
 

 
 
 

 

U sezoni 2010. članovima SING-a su na 
raspolaganju sve nove kampice i na istim lokacijama kao 
i do sada (Cres, Tisno i Živogošće). Glavno povjereništvo 
SING-a je za 2010. utvrdilo iste cijene i uvjete korištenja 
kampica.  Pozivamo članove SING-a, zaljubljenike u 
kampiranje, da počnu dostavljati prijave. Rok za 
podnošenje prijava za ljetovanje u kampicama je do 28. 
svibnja 2010. Prijavnicu možete dobiti od svog 
sindikalnog povjerenika ili je preuzeti na SING-ovoj 
internet stranici. Prijavnicu molimo dostaviti na faks:        
051/201051/201051/201051/201----419419419419, Dragici Samaržija do 28. svibnja 201028. svibnja 201028. svibnja 201028. svibnja 2010.... O 
pravu na korištenje kamp-kućice bit ćete obaviješteni 
dostavom uputnice. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALINSKA 

KAMP-KUĆICE 

SING-info, bilten za informiranje članova i sindikalnih povjerenika. 
Izdavač: SING Zagreb, Kumičićeva 1; tel./faks: 01/4501-620; Godina XII;  Internet stranica SING-a: www.sing.hr   

Redakcija SING,  Kumičićeva 1 

PODSJEĆAMO! 
 

U TIJEKU JE NATJEČAJ ZA PRODAJU STARE 

KAMPICE ČLANOVIMA SING-a. 

POŽURITE, ROK ZA DOSTAVU PONUDA ISTJEČE 26. 

TRAVNJA 2010. 


