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Број:  10         Датум: 23.04.2010. 

 

 

РАДНА ГРУПА ПОСТИГЛА ДОГОВОР ОКО АНЕКСА III КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

 

Радна група коју чине представници 2 репрезентативна синдиката и послодаваца НИС а.д. 

постигли су договор око измена члана 40 и 56 Колективног уговора за НИС и Анексом III 

дефинисали нови текст члана 40 и 56  К.У.  

Анекс III К.У. биће потписан ако га све синдикалне организације у деловима НИС а.д. усвоје на 

састанцима својих Одбора.  (Анекс III објављен је на сајту Синдиката РНС)  

Уколико Анекс III К.У. буде усвојен и потписан, Генерални директор НИС а.д., одобриће 

исплату зарада на основу испуњења плана за 2009  по следећем принципу: 

 

- сви радници НИС Нафтагаса по 40.000,00 динара бруто односно,  28.040,00 нето ("на 

руке")  

 

- радници (категорија 30) у РНП  по 25.000,00 динара бруто односно, 17.525,00 нето  

 

- радници (категорија 30) у НАП, ЈУГОПЕТРОЛ и ТНГ по  23.000,00 бруто односно,  

16.123,00 нето 

 

- радници (категорија 30) у РНС  по 20.000,00 динара бруто односно, 14.020,00 нето 

 

- руководиоци, стручњаци и службеници (категорије 10 и 20) у свим деловима НИС 

а.д. осим у НИС Нафтагасу  по  15.000,00 динара бруто односно 10.515.00 нето 

 

Одбор Синдиката РНС одржаће ванредну седницу у понедељак, 26.4.2010. у 8 часова на којој ће 

размотрити предлог Радне групе и генералног директора НИС а.д. и донети одлуку . 

 

ЧЕТВОРОДНЕВНИ ИЗЛЕТ - СПОЈ КУЛТУРЕ И ЛЕПОГ ДРУЖЕЊА  

„ ЈУТРА СА ЛЕОТАРА „  од 27. – 30. маја 2010. године. 

 

Последњег викенда у мају, Комисија за културу Синдиката организује четворедновени излет. 

Овог пута од:  Мокре горе , Вишеграда, Тјентишта, Требиња, до: Херцег Новог, Котора ,  

манастира Осторог, Никшића,  Жабљака и Црног језера...  

(опширнији Програм можете погледати на сајту Синдиката РНС ) 

 

Цена четвородневног излета уз учешће Синдиката РНС је 7.000,00 динара. Приликом пријаве, а 

као гаранција за одлазак,  уплаћује се 2.000,00 динара.  

 

За граничне прелазе на поменуте дестинације довољна је лична карта. 

 

Полазак је 27. маја, у 7,оо часова, са паркинга код ресторана „Медаља“ (Хотел „Сајам“).Пријаве 

су код Биљане Јошић на локал 375 или моб: 064/888-4418. 

 

 



СВЕ У ВЕЗИ АКЦИЈА НИС а.д. НА РАДИО ФОКУС И РАДИО 021 

 

Од понедељка 26.04. до 29.06 Синдикат НИС-а ће реализовати серију од 10 радио емисија које 

за циљ имају обавештавање акционара Нафтне индустрије Србије о актуелним збивањима у 

вези са акцијама НИС-а и свим могућностима које имају акционари. 

Емисије ће бити реализоване на радио станици РАДИО ФОКУС (понедељком, од 21,30 до 22,00 

часа) и  РАДИО 021 ( уторком од 22,00 до 22,30 часова )  

 

 

ЛЕТОВАЊЕ ПРЕКО „FOLLOW ME“ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ НИС а.д. 

 

Туристичка агенција “Follow me” одобрава плаћања путем административне забране за 

летовања у Грчкој, Турској, Египту, Шпанији и осталим дестинацијама, под следећим 

условима: 

  

-за запослене у НИС а.д. - учешће 30% , остатак на  5 месечних рата, без манипулативних 

трошкова 

-за пензионере НИС а.д. - учешће 30%, остатак чековима градјана на  4  месечне рате, без 

манипулативних трошкова 

 

Контакт: 

ЛЦЦ Нови Сад - Народних Хероја 5, 21000 Нови Сад, Тел: 021 529 355 Факс: 021 472 6024  

email: NoviSad@followme.rs  

 

Детаљније о летовањима погледајте на сајту: www.followme.rs  

 

РЕДОВНА АКЦИЈА ДДК 

 

Дана 27.04.2010.године, ( уторак ) одржаће се редовна акција добровољних даваоца крви у 

Заводу за трансфузију. Полазак аутобуса је са I, III и IV  Капије у 7,30 часова. 

 

ЈОШ ТРИ НОВА ПОТПИСАНА УГОВОРА 

 

СЗТР Златара „ Шикет „ Нови Сад – Железничка бр.15 тел: 021/6615-962 

СТР „ Офталмика“ – оптика, Нови Сад, Владике Ћирића бр. 11, тел: 021/493-468 

„АИРПОРТ“ – ( одећа, обућа ) - Нови Сад, Бул.Ослобођења бр. 65, тел: 021/6615-207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Све детаљније информације можете наћи на  нашој интернет страници 

www.sindirns.org.rs 
 


