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Број:  20         Датум: 19.08.2010. 

 

ЗАКЉУЧЦИ РАДНЕ ГРУПЕ СИНДИКАТА РНС ЗА КОЕФИЦИЈЕНТЕ 

 

Радна група Синдиката РНС, у вези Предлога коефицијената у новој организацији, на састанку 

одржаном данас, 19.08.2010.године, донела је следеће закључке: 

1.  Да се пре наставка преговора, Синдикату РНС достави одговор на предлоге измене у   

 систематизацији и то: 

 - да се на свим радним местима на којима је предвиђена СС ( 4 степен), или СС/КВ  

      (4/3 степен) дода и ВК ( 5 степен ) – ( ово већ постоји у Рафинерији нафте Панчево ) 

2.   Такође, да се дефинише статус радника у дирекцији ХСЕ, ТНГ-а у дирекцији  

      Манипулације и Сектору Развоја у дирекцији Развој и инвестиције. 

3.   Да нам се достави састав преговарачког тима Пословодства. 

4.   Да нам се достави Одлука о буџетима по дирекцијама РНС 

5.   Радна група Синиката РНС остаје у потпуности при свом предлогу коефицијената сем у 

делу директора дирекција, где уместо свог предлога, да им се да менаџерски уговор, 

прихвата њихов предлог ( директора дирекција ) коефицијената које су сами себи одредили.  

Закључци са данашњег састанка Радне групе Синдиката РНС достављени су :Олегу 

Алмазову, заменику директора функције – ХР директор, Владиславу Устимчеву, заменику 

извршног директора НИС ПЕТРОЛ-а – ХР директор, Ивану Томчањију, директору ОД РНС, 

Љиљани Обрадовић, шеф Кадровске службе РНС, Горану Такићу, председнику Синдиката 

ЈСО НИС а.д., Вељку Жунићу, председнику Синдиката НИС РНП.  

 

БЕСПЛАТАН ОДЛАЗАК НА МОРЕ У БЕЧИЋЕ 

 

У склопу акције ЈСО НИС а.д. за одлазак на море у Бечиће, Синдикату РНС понуђено је 

коришћење 5 трокреветних и 1 четворокреветна соба. Трошкове превоза и боравка радника који 

се пријаве за одлазак на море сносиће Синдикат РНС.  

Синдикат РНС позива све заинтересоване раднике који желе да бораве на мору у периоду од 

08.09. до 18.09.2010.године, да се лично пријаве у просторије Синдиката РНС. 

Уколико буде више пријављених радника од понуђених капацитета, Комисија за заштиту права 

радника ће донети одлуку који радници ће користити море. 

 

ПОСЛОДАВАЦ И ОВЕ ГОДИНЕ НУДИ ПОЗАЈМИЦУ РАДНИЦИМА СА 19% КАМАТЕ 

 

Послодавац НИС-а и ове године нуди позајмицу запосленим радницима у износу од 85.000,00 

динара са каматом од 19% на годишњем нивоу и роком отплате на 10 месеци. 

Синдикат РНС не прихвата овакву понуду, сматрајући је непримереном с обзиром на плате 

наших радника. Такође предлаже да камата буде на прошлогодишњем нивоу од 4% . 

 

НОВИ УГОВОРИ 

 

„ТЕПИХ ЦЕНТАР“ Д.О.О. – Улица, Ћирпанова 1/А тел: 6546-960 

 

Све детаљније информације можете наћи на  нашој интернет страници 

www.sindirns.org.rs 


