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ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ О ИЗМЕНИ ЧЛАНА 56. И ЧЛАНА 40 КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА ЗА НИС а.д.

Како је НИС у 2009. пословао са губитком нису се стекли услови примене члана 56
Колективног уговора за НИС ( 13. плата) па је послодавац предложио измену члана 56.
Чланом 56. Колективног уговора , дефинисано је да запослени има право на зараду или на
приход из остварене добити, не мањи од 10% од износа остварене добити ( 13. плата ).
Послодавац предлаже измену члана 56. Колективног уговора, тако да гласи:
„ Запослени има право на исплату премија на основу резултата за календарску годину у којој
је радио у НИС а.д. Висина исплате зависи од резултата рада самог запосленог и пословања
НИС а.д. и утврђује се одлуком надлежног органа. Уз услов 100%, испуњавања свих
планских задатака, висина исплате не може да износи мање од 8,3% од годишње зараде
запосленог, укључујући исплату у складу са чланом 14. Социјалног програма. Под
годишњом зарадом подразумева се основна зарада или фиксна зарада, која је обрачуната
запосленом у обрачнском периоду ( календарска година ) „.
Синдикати ЈСО НИС и ЈСО Нафтагас тражили су од послодавца да синдикатима достави
информацију, шта би био резултат ове измене у односу на сваког радника у НИС-у.
Послодавац је на првом састанку преговарачког тима, доставио свој предлог по коме би
радници организационих делова НИСа.д. добили од средње зараде за децембар 2009. која
износи 81.659,00 бруто динара:
НАФТАГАС 102 %; РНП, РНС, СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 8О %; ПЕТРОЛ 75 %;
ТНГ, ЈУГОПЕТРОЛ и НАП 50 %
Од овог износа (по предлогу послодавца ) одбио би се износ 40.829,50 динара бруто добијен
као новогодишњи поклон па би се радницима делова НИС исплатило у просеку (просек у
НИСа.д. је коефициент 3,85- радници са већим коефициентом од просечног добили би већи
износ и обрнуто):
НАФТАГАС - око 25.000,00 динара нето у просеку по раднику
РНП, РНС, СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ - око 14.500,00 динара нето у просеку по раднику
ПЕТРОЛ - око 12.000,00 динара нето у просеку по раднику
ТНГ, ЈУГОПЕТРОЛ и НАП - 0,00
Преговори ће се наставити 5. марта.
По завршетку преговора, упознаћемо раднике РНС са понудом, а сваки радник ће се лично
попуњавањем анкете изјаснити о прихватању или не прихватању понуде.
Поштоваћемо вољу већине радника.
ПРЕВОЗ У ГОТОВИНИ ЗА СВЕ РАДНИКЕ РНС
Изменом „ Правилника о ближим условима остваривања права и начина исплате на накнаду
трошкова и других примања“ у члану 2. који сада гласи: „ Запослени има право на накнаду
трошкова превоза ради доласка и повратка са рада у висини 100% цене превозне карте, у
јавном саобраћају градском, приградском и међуградском, за дане када је запослени радио.
Исплата ће се вршити након исплате коначног обрачуна зараде , а најкасније до 15-ог у
месецу“ свим радницима РНС биће плаћени трошкови превоза за долазак и одлазак са посла
у готовини у висини цене превозне карте за свако превозно средство јавног саобраћаја које
користе за најбржи и најекономичнији долазак – одлазак на посао.



СИНДИ Информатор
Сваки радник РНС мораће да потпише изјаву и достави копију личне карте како би остварио
право на надокнаду превозних трошкова.
Обавештење и упутство у вези потписивања изјава и потребних прилога биће објављене.
Рок за потписивање изјава је 12.март.
С обзиром на нови начин надокнаде трошкова превоза, тражићемо да ПРЕСТАНЕ
организовани превоз радника РНС који тренутно користи око 70 радника.

СВИМ ЖЕНАМА ЗАПОСЛЕНИМ У РНС Ч Е С Т И Т А М О 8. МАРТ
Уз најлепше жеље за дан жена Синдикат ће свакој жени запосленој у РНС поклонити износ
од 3.000,00 динара који ће им бити уплаћен на жиро рачун 8.марта 2010
УЗ ПОКЛОН ЗА 8 .МАРТ
У циљу превенције и очувања здравља наших колегиница, Синдикат ће у сарадњи са
Службом заштите на раду РНС организовати и финансирати лекарски преглед жена у
Институту С. Каменица. (Сви наши покушаји да Послодавац плати ове прегледе до сада нису
дали резултат.)
Дубоко убеђени да смо у праву и да радимо у интересу очувања здравља наших радника,
тражићемо и даље плаћање свих лекарских прегледа за све наше раднике.

ЛИМИТИРАНА КУПОВИНА НА ПОТВРДЕ
Одлуком Пословодства НИС а.д. да од 1. марта минималан износ за који радник може
купити робу или користити услуге на Синдикалну потврду буде 10.000,00 динара доведени
смо у ситуацију да морамо склапати нове уговоре а старе раскидати.
Лимитиран је само минимални износ фактуре (10.000,00 динара) а број рата остаје по
договору са даваоцем услуга или робе.
Обавештавамо све чланове Синдиката који имају потребу за куповином или услугама да се
ПОТВРДЕ НЕЋЕ издавати до потисивања нових уговора.
Редовно ћемо вас извештавати о свим ново потписаним уговорима под новим условима.

ПОНОВЉЕН ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРУ НИС ПЕТРОЛ
Поново смо (2 пут) упутили захтев директору НИС Петрол да испуни своје обећање дато
Синдикату ЈСО НИС и радницима РНС, презентира перспективу, будућност и будућу
организацију РНС.
Директор НИС а.д. Кирил Кравченко одржао је састанке са руководиоцима и радницима које
су одредили руководиоци у свим деловима НИС а.д. сем у преради (РНП и РНС).
Позваћемо га да и нама уприличи исти такав састанак како би смо и ми чули информацију о
пословању НИС а.д. и будућим плановима.

НИШТА НОВО У ''САРАДЊИ'' ПОСЛОВОДСТВА РНС И СИНДИКАТА РНС
Како нас и даље не позивају на састанке „разних“ Колегијума у РНС нисмо у могућности да
одговоримо на многобројна питања радника ''шта се и шта ће се у нашој Рафинерији радити и
прерађивати, да ли се ради нова систематизација и организација РНС и сл.''

УСВОЈЕНА НОВА ПРАВИЛА О РАДУ СИНДИКАТА ЈСО НИС
Синдикат РНС добио право на још једног делегата у Одбору ЈСО НИС.
Поред Владимира Илића и Драгана Јефтића изабран и Зоран Јосиповић.

НОВА ВРЕДНОСТ КОЕФИЦИЈЕНТА 1 У НИС а.д.
Почев од 1.02.2010. утврђена је нова вредност коефицијента 1 основне зараде у износу од
13.432,00 динара што је повећање од 1% на предходни (13.299,00)
УСКОРО НАШ САЈТ
Све што би сте желели да знате о раду и активностима Синдиката РНС моћи ћете сазнати на
нашем сајту www.sindirns.org.rs који ће бити активиран у другој половини марта.
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