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Moje ime je Alen Lušić, Rođen sam u Zagrebu 18. 
ožujka 1979. godine. Oženjen sam i otac sam dvoje 
djece. Živim u Dugom Selu. Po zanimanju sam stručni 
specijalist ekonomije.  

 
U sustavu Hrvatskih željeznica, odnosno u HŽ 
Putničkom prijevozu d.o.o. radim od 2006. godine 
gdje sam do sada radio na radnim mjestima 
kondukter, šef vlaka-kondukter, voditelj poslova 
vlakopratnog osoblja, a od 2017. godine radim na 
radnom mjestu glavni referent za organizaciju i 
tehnologiju rada osoblja, gdje je moje područje rada 
bilo usko vezano uz izradu Plana organizacije rada 
vlakopratnog osoblja, Knjižice vlakopratnje, te 
općenito za problematiku vezanu uz vlakopratno 
osoblje. 
U svome radu, a u skladu sa stručnim 
kompetencijama nastojat ću štititi prava svih radnika 
u Društvu, biti što je više moguće prisutan u 
podružnicama Sindikata, te kroz konkretne mjere 
poboljšati uvjete na radu radnika. Pred nama je 
ogroman posao, ali čvrsto vjerujem da je ispred nas 
razdoblje gdje ćemo vratiti osmijeh na lica radnika, 
mobilizirati članstvo i ostale radnike u Društvu za 
dobrobit svih nas. 

 
 
 
 
 

Broj: 133/19 
U Zagrebu, 27. 2. 2019. 
 Članovima Sindikata hrvatskih željezničara 
 U HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. 
 OGLASNE PLOČE 
Drage kolegice i kolege, 

Obzirom na odlazak našeg dugogodišnjeg 
dopredsjednika SHŽ Djelatnosti HŽ Putnički 
prijevoz i vlakopratnja, Vahida Bajraktarevića u 
zasluženu mirovinu, 27. 2. 2019. održan je 
Izvanredni sabor SHŽ Djelatnosti HŽ Putnički 
prijevoz i vlakopratnja. 

Na Izvanrednom saboru, između više 
kandidata, tajnim glasovanjem za novog 
dopredsjednika SHŽ Djelatnosti Putnički 
prijevoz i vlakopratnja, izabran je Alen Lušić. 

Alen Lušić dijete je dugogodišnjeg konduktera i 
šefa vlaka.  

Alen je oduvijek bio omiljen među kolegama, 
naročito među radnicima vlakopratnje, jer je 
uvijek nastojao pomoći, a sada će mu 
pomaganje radnicima, kroz dužnost 
dopredsjednika Sindikata hrvatskih 
željezničara, biti osnovni posao. 

Kao predsjednik Sindikata hrvatskih 
željezničara prezadovoljan sam što smo na 
mjesto dopredsjednika dobili tako odlučnog, a 
istovremeno stručnog sindikalca, koji je 
izrazito motiviran da pomogne radnicima u 
svim slučajevima kad ih poslodavac zakida za 
neko pravo. I dosad smo imali dobrog 
dopredsjednika, međutim, uvjeren sam da će 
izborom Alena Lušića, sindikalni pokret u HŽ 
Putničkom prijevozu, dobiti novi vjetar u leđa. 

Svim radnicima HŽ Putničkog prijevoza, ako 
imaju problema, pitanja, ili jednostavno žele 
upoznati našeg dopredsjednika, Alen Lušić već 
od danas je na raspolaganju, kontaktirajte ga. 

S poštovanjem,  

Ivan Forgač, predsjednik Sindikata hrvatskih 
željezničara 
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