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Glavno povjereništvo na sjednici održanoj 

14. travnja 2014. jednoglasno je podržalo prijedlog 

da se 10.000 tisuća kuna uplati na račun u Hrvatskoj 

poštanskoj banci za spas Imunološkog zavoda. 

Imunološki zavod kao jedini proizvođač bioloških 

lijekova u Hrvatskoj s tradicijom starijom od 120 

godina s aspekta sigurnosti i prevencije važan je za 

svaku obitelj u Hrvatskoj, stoga bi on za državu 

trebao biti od strateške važnosti. „Nepodnošljiva je 

lakoća kojom se uništavaju ili prepuštaju agoniji 

uspješne tvrtke u Hrvatskoj kao što je Imunološki 

zavod. Žalosno je da domaća tvrtka čiji proizvod, 

cijepni soj protiv ospica, Svjetska zdravstvena 

organizacija proglašava najboljim na svijetu, bude 

uništen nezainteresiranošću i kratkovidnošću Vlade 

te ovom uplatom želimo dati podršku nastavku 

poslovanja i zadržavanju dosadašnje djelatnosti“, 

istaknuto je u priopćenju za medije.  

Smatramo da je vrijednost i značaj koju Imunološki 

zavod ima za sve nas zbog prevencije i suzbijanja 

određenih bolesti veća od iznosa koji svi zajedno 

moramo prikupiti za njegov spas.
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POČINJE PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA 
LJETOVANJE U SING-ovim OBJEKTIMA ZA 
ODMOR

Odlukama Glavnog povjereništva na sjednici 

održanoj 14. travnja 2014. stečeni su uvjeti za 

prikupljanje prijava za ljetovanje u SING-ovu 

Odmaralištu u Malinskoj i kamp kućicama. 

Cijene u Odmaralištu i kamp kućicama ostaju kao 

i do sada, pa će članovi SING-a i ove godine moći 

ljetovati po povoljnijim uvjetima, uz obročnu 

otplatu ljetovanja na 8 rata. 

Od ove godine ljubiteljima kampa na raspolaganju 

je 6 kamp kućica, od toga su 4 u AC Jazina u Tisnom 

i dvije u AC Slatina na Cresu.

Prijavnice na kojima se nalaze svi uvjeti i upute 

možete dobiti od svog sindikalnog povjerenika ili ih 

preuzeti na SING-ovoj internetskoj stranici.

Počinje prikupljanje prijava za ljetovanje u SING-ovim objektima za odmor.
Rezultati SING-ovih nagradnih igara.  Uspjesi Croso-vih radnika.

DOBITNICI SING-ovih NAGRADNIH IGARA
SING uči i nagrađuje

Točnim odgovorom na nagradno pitanje član SING-a 

Branko Mehkek iz SP Molve osvojio je nagradu kola. 

Dobitniku članu B. Mehkeku  SING-ovu majicu uručio 

je glavni povjerenik SP Damir Šestak. 

Zajedno sa SING-om

Fotografija Ante Ćurkovića, SING-ova člana iz  

SP CPS Molve, dobila je naviše „like“-ova na SING-ovu 

„Facebooku“ zbog čega je kolega Ante zasluženo 

osvojio nagradu kola. Sretnom dobitniku SING-ov 

tablet uručio je Davor Đureta, povjerenik sindikalne 

grupe.

Čestitamo sretnim dobitnicima, a sve članove 

pozivamo da sudjeluju u SING-ovim nagradnim 

igrama.

Nastavljamo s posljednjim kolom SING-ove nagradne 

igre „SING uči i nagrađuje“. Nagrada dobitniku kola 

bit će SING-ov ručnik, a na sjednici Glavnog 

povjereništva, koja će biti održana u posljednjem 

tjednu svibnja, bit će izvučen dobitnik glavne 

nagrade, desetodnevnog boravka za dvije osobe u 

SING-ovu Odmaralištu u Malinskoj. 

Za sudjelovanje u nagradnoj igri trebate poslati  

kupon iz biltena ili sa SING-ove internetske stranice.

Rekordi za pamćenje

Kako postići rekord nabolje znaju bušači. 

Ekipa bušaćeg postrojenja LYB 37 koja radi u 

Albaniji noćas je počela bušiti 100 bušotinu u 

3,5 godine. Kako kažu stari bušači: „Eh da nam je 

vidjeti tko je to uspio u povijesti bušenja!“

Da bi se mogao održati takav tempo, ekipa na tornju 

mora biti stručna i dobro uhodana. Da je tome tako, 

LYB 37 dokazao je još nekim rekordima: preseljenje 

postrojenja od završetka bušenja na staroj rupi do 

početka bušenja na novoj izvedeno je za 7,5 sati, a 

preseljenje sa stare na novu lokaciju za 13 sati. 

Takvi rekordi dokaz su izuzetne kvalitete rada 

Crosco-vih radnika.

Čestitamo posadi LYB-a 37 na važnom postignuću i 

želimo im puno uspjeha u nastavku radova uz naš 

rudarski pozdrav: SRETNO!
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Nagradno pitanje kupon

Kolektivni ugovor za Tifon d.o.o. potpisan je 
na rok od:

      1.  jedne godine
      2.  dvije godine   
      3.  tri godine

Zaokružite redni broj ispred točnog 
odgovora.

Ime i prezime:  ____________________________

Poduzeće i lokacija rada:  __________________

Broj telefona ili mobitela:  _________________

Kupon s odgovorom pošaljite poštom na adresu: 

Sindikat naftnog gospodarstva, 10000 Zagreb, 

Kumičićeva 1 ili ga na neki drugi način dostavite 

u Sjedište SING-a na navedenoj adresi 

(osobno, telefaksom ili elektroničkom 

poštom)najkasnije do 22. svibnja 2015. godine.
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SING-info, bilten za informiranje članova i sindikalnih povjerenika.
Izdavač: SING Zagreb, Kumičićeva 1; tel.:  01/4501-620; fax: 01/4501-627;  

Internet stranica SING-a: www.sing.hr , Lektor: dr. sc. Marko Alerić, Godina XVII


