
        
тел/факс 021/6616-635; локал 329, 339;     http://www.sindirns.org.rs;      email: vladimir.ilic@nis.rs  

 

Број:  18         Датум: 09.07.2010. 

 

СТАВ СИНДИКАТА РНС ПО ПРЕДЛОГУ ПОСЛОДАВЦА НИС а.д. 

НОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ И КОЕФИЦИЈЕНАТА У РНС 

 

Допис који је упућен Послодавцу НИС а.д. и репрезентативним синдикатима у НИС а.д. 

 
Поштовани, 

 

овим Дописом желимо да Вам укажемо на проблеме на које смо наишли у покушају да изнађемо 

прихватиљиво решење у процени коефицијената за радна места у РНС. 

 

Од момента добијања Вашег Дописа у којем се тражи Ваша сагласност на предложене коефицијенте на 
радна места у РНС, по Предлогу нове организације, предузели смо следеће: 

 

 - одржали смо Одбор Синдиката РНС на коме једногласно нису прихваћени предложени 

коефицијенти радних места у РНС, и формиран је Преговарачки тим 

 - објавили смо на нашем сајту Предлог систематицзације РНС и РНП 

 - добили смо око 80 примедби предлога и сугестија од радника и руководилаца у РНС 

 - затражили смо, и добили, од директора дирекција у РНС да нам доставе упоредни преглед која 

радна места у РНП одговарају у РНС. 

 

Сагледавајући све предлоге и сугестије, Преговарачки тим је дошао до закључка да није у могућности да 

у потпуности одговори на „постављени му задатак“, па Вас овим дописом молимо за помоћ у 

изналажењу прихватљивог решења. 
 

ДЕФИНИСАЊЕ СТАТУСА 

 

Поједини организациони делови РНС, нису нашли место у овој новој систематизацији, па тражимо 

дефинисање статуса: 

 

 - Дирекције за управљање ризицима 

 - Дирекције за развој и инвестиције ( сектор за развој ) 

 - Производња ТНГ-а и ХДС  

 

Напомињемо да су готово сви радници у наведеним дирекцијама чланови нашег Синдиката. 

 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА У СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

 

У жељи да се изнађе што боље решење систематизације РНС, а на основу предлога радника и 

руководиоца  предлажемо Вам измене свесни да  систематизација и није у надлежности Синдиката: 

 

1. Техничко-технолошки послови 

 

Производња: 

 

-Да се на свим радним местима, на којима је предвиђена само ССС ( 4 степен) дода и ВК ( 5 степен) као 

двојна квалификација ( ово већ постоји у РНП ).  

-Да се радно место дестилатер 1 преименује у Спољни оператер,  а дестилатер 2, остане само 

дестилатер 



- Да се радно место Оператер енергетског блока, промени у Спољни оператер пећи 

 

Одржавање: 

 

-  Да се у Одсеку за стационарну опрему брише радно место Машинбравар 2 

- Да се у Одсеку одржавања инструментације брише радно место Погонски инструменталац 2 

 

ПРИМЕДБЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ КОЕФИЦИЈЕНТЕ 

 

01.05.2010.године, у РНС је било: 807 радних места; 759 радника и 2639 коефицијената 

11.06.2010.године, по новој организацији: 620 радника; 233 радна места и 2202,69 коефицијената 

Вишак: 139 радника, мање: 574 радних места, мање: 436,35 коефицијената. 

 

Коефицијенти радних места у РНС нису одређивани сходно опису послова одговорности и радним 

задацима, већ су уписивани коефицијенти које радник већ има и поред повећања обима посла на новом 

радном месту. Овакво вредновање радних места довело је до апсурда, радник који је радио на 

хијерархијски нижем радном месту, преноси своје коефицијенте на хијерарјхиски вишем радном месту. 
Пример: Инжењер на радном месту Руководилац дестилације, 4-ти по рангу, имао је коефицијент 5,72, 

распоређен је на место Директора сектора на коефицијент 5,29 ? Ово исто радно место постоји и у РНП 

где је вредновано са коефицијентом 8,40 !!! 

Има још и драстичнијих примера. 

 

Због овог и оваквог, најблаже речено, потцењивачког вредновања руководећих радних места у РНС, у 

односу на РНП, Радна група Синдиката РНС је одлучила да не даје предлоге коефицијената 

руководиоцима у РНС, али да ће у предстојећим преговорима са Послодавцем НИС-а, тражити, да свако 

радно место руководиоца у РНС буде вредновано као и у РНП или бар приближно исто. 

 

Радна група Синдиката РНС је урадила предлоге коефицијената на радним местима где је предвиђена   

ВШ/ССС,  ВКВ/ССС,  и  ССС/КВ  што Вам у прилогу овог дописа и достављам. 

 

(Предлог коефицијената можете видети на сајту Синдиката РНС) 

 

НАПОМЕНА: У давању предлога коефицијената, водили смо рачуна да предложени коефицијенти буду 

нешто нижи него предложени коефицијенти од стране Синдиката РНП истих или сличних радних места.  

 

За радна места у Сектору за Материјално-техничку и сервисну подршку,  нису дати предлози 

коефицијената, јер су коефицијенти у овом Сектору усвојени раније на нивоу функција у НИС-у од 

стране Послодавца.  

Такође нису дати коефицијенти на радна места у Дирекцији ХСЕ јер имамо информацију да та 
Дирекција неће бити у оквиру организације РНС. 

 

ГЕНЕРАЛНА ПРИМЕДБА 

 

Мишљења смо да је пропуштена јединствена прилика да се усагласе називи радних места у РНП и РНС 

ако још увек важи изјава Послодавца да смо „ ЈЕДНА РАФИНЕРИЈА НА ДВЕ ЛОКАЦИЈЕ“. 

 

 

 

Председник Синдиката НИС РНС 

Илић Владимир - Фики 

 
 

 

 

 

 

Све детаљније информације можете наћи на  нашој интернет страници 

www.sindirns.org.rs 


