
Izbori u SING-u - Novi profesionalni sindikalni 

povjerenik SING-a u Rijeci

Na sjednici Glavnog povjereništva SING-a, koja je održana 

26. travnja 2016., na prijedlog predsjednice SING-a J. 

Pipunić na petogodišnji mandat izabrani su profesionalni 

sindikalni povjerenici SING-a: Miroslav Cuković, Tvrtko 

Ćosić, Radivoj Čemeljić, Drago Domazet, Ivan Košutić, 

Tugomir Križanić, Ivica Perinić, Siniša Vinković, Hrvoje 

Vuković i Robert Žibert. Dosadašnjim profesionalnim 

sindikalnim povjerenicima, a sada radnicima Inine tvrtke 

IMS, Ivanu Ćosiću, Tomislavu Ivančiću i Matku Orošnjaku, 

produžen je mandat do 31. prosinca 2017. godine. 

Istodobno su M. Cuković, R. Čemeljić i D. Domazet 

imenovani na dužnost voditelja SING-ovih sindikalnih regija. 

Izabrani povjerenici, u skladu s odredbama Statuta 

SING-a, postaju članovi Izvršnog povjereništva SING-a. 

INU i Crosco, poduzeća iz kojih dolaze novi profesionalni 

povjerenici, obavijestili smo o provedenim izborima te 

smo iz INE već dobili odobrenje i H. Vuković je započeo s 

radom u SING-u. Očekujemo da će nam se uskoro 

pridružiti i kolege iz Crosca. Profesionalnim sindikalnim 

povjerenicima želimo puno uspjeha u obnašanju 

povjerenih im dužnosti. Pred novim profesionalnim 

povjerenicima T. Ćosićem, I. Koštićem, T. Križanićem i 

H. Vukovićem veliki su zadaci, ali vjerujemo da će ih, uz 

pomoć ostalih kolega, uspješno obaviti. 

Profesionalni sindikalni povjerenik Luka Matijević (Crosco) 

bit će opozvan s dužnosti i vraćen na svoje radno mjesto. 

Luka Matijević nastavit će svoj rad kao sindikalni 

povjerenik i koordinator zaštite na radu do provođenja 

izbora. Također će još neko vrijeme  nastaviti obnašati 

dužnost sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama 

radničkog vijeća. Zahvaljujemo Luki na dosadašnjem radu 

u Izvršnom povjereništvu, a na njegovu pomoć računamo 

u drugim interesnim područjima važnima za zaštitu prava 

članova SING-a.

Odlazak „ sindikalnih legendi“

Sudionici početaka sindikalnog pokreta u RH i jedni od 

osnivača SING-a, Ivan Štimac i Željko Vuković, povukli su 

se iz INE u zasluženu mirovinu. Nemjerljiv je njihov 

doprinos u stvaranju sindikalnog pokreta, ne samo u INI 

već i u Republici Hrvatskoj. Mjesta u Izvršnom 

povjereništvu prepustili su mlađim kolegama, a oni će 

uživati sa svojim najmilijima bez žurbe i stresa.

Želimo im puno sreće u životu u kojem će se moći 

posvetiti sebi i svojim obiteljima i zahvaljujemo im na 

svemu dobrome što su učinili za SING i njegove članove, 

za koje su se zdušno brinuli svih ovih godina.

Izbori za Radničko vijeće STSI-a

Prema objavljenim prethodnim rezultatima izbora 

za Radničko vijeće STSI-a, SING-ova i EKN-ova zajednička 

lista osvojila je veliku većinu glasova radnika, a slijedom 

toga i veliku većinu mjesta u Radničkom vijeću. Za razliku 

od prethodnog RV-a koje je imalo 11 članova, novo će 

imati 9 članova, jer se u međuvremenu smanjio broj 

radnika u STSI-u.

Novo Radničko vijeće koje je izabrano na mandat od 

4 godine činit će 8 predstavnika SING-a i EKN-a i 

1 predstavnik INAŠ-a, što nas čini vrlo zadovoljnima 

ostvarenim izbornim rezultatom. Izbore je obilježio i 

dobar odaziv radnika, što u STSI-u nije lako postići 

jer dosta kolega radi na terenu. 

Ovaj izborni rezultat potvrda je dobrog rada SING-a i 

EKN-a, koji su predlagali kandidate, ali svakako i 

dosadašnjeg Radničkog vijeća.

SING i EKN pobjedili na 
izborima za Radničko 
vijeće STSI-a

INFO Broj 162/16. 
10. svibanj 2016.

U Radničko vijeće STSI-a izabrani su kandidati s liste 

SING-a i EKN-a:

Velika hvala svima koji su izašli na izbore, a posebno 

onima koji su dali svoj glas za zajedničku listu SING-a 

i EKN-a i tako podržali sindikalno zajedništvo. 

Zahvaljujemo svim članovima biračkih odbora koji su 

vrijedno radili na svih 7 biračkih mjesta. Isto tako, 

zahvaljujemo Izbornom odboru na profesionalno 

obavljenom postupku izbora. Protekom zakonom 

propisanih rokova, rezultati izbora postat će konačni pa 

će biti konstituirano Radničko vijeće.

Izabranim članovima novog Radničkog vijeća želimo puno 

uspjeha u obnašanju odgovorne dužnosti na koju su 

izabrani.

Održani izbori za Radničko vijeće STSI-a, izabran novi profesionalni 
sindikalni povjerenik SING-a u Rijeci

Član RV

Radivoj Čemeljić

Nataša Jambrečina

Vlado Crnolatac

Tomislav Marđetko

Blaženka Davosir

Miroslav Škrinjarić

Robert Polanščak

Davor Bokulić

Zamjenik

Ivan Cerovski

Kornelija Mrčela

Marica Lisak

Ratko Klobučar

Nenad Grđan

Goran Breznički

Mladen Duić

Goran Findrik
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Hrvoje Vuković rođen je 14. svibnja 1967. godine u 

Rijeci. Od 1998. radi u INI te ima ukupno 28 godina 

staža. Tijekom Domovinskog rata bio je hrvatski 

branitelj i nosilac je medalje „Oluja“. Član je SING-a 

neprekidno od 2003. godine, punih osam godina  

povjerenik, a posljednje dvije godine glavni 

povjerenik SP Šoići. Na dužnost profesionalnog 

sindikalnog povjerenika dolazi s radnog mjesta 

voditelja procesa II dorada i manipulacija INA Urinj. 

Hrvoju želimo dobrodošlicu u SING-ov tim.


