
Povodom informacije koju sam dobio od zaposlenih u RNS da pojedinci agituju protiv sindikata, 
govoreći da sindikat ništa ne čini za svoje članove, te stoga kod njih postoji dilema šta dalje, u 
nastavku ovog dopisa šaljem vam analizu jednog najjačeg i najorganizovanijeg odbora u NIS-u. 
ad. - odbora RNP, na čelu sa iskusnim sindikalcem Veljkom Žunićem, gde će se naći odgovori 
za dileme šta i kako dalje. Sindikat RNS je uvek tesno saradjivao sa sindikatom RNP i ta praksa 
će se i ubuduće nastaviti.

Treba znati da je sindikat, jedina mogućnost da radnici (koji su članovi sindikata), izraze svoje 
nezadovoljstvo i ostvare svoja prava na zakonit i efikasan način.

Podsetiću vas šta je sve sindikat JSO uradio:

1. Potpisan je Kolektivni ugovor, koji je po mnogima jedan od najboljih u državi.

2. Zaposleni koji su želeli da napuste kompaniju posle 10.12.2012.godine (jer do tada nisu 
mogli), posle zahteva sindikata pušteni su (oko390 radnika, 50 iz RNS).

3. 21.12.2012.godine, zaposleni u bloku promet, njih oko 120 (tridesetak članova sindikata RNS) 
dobilo je nepristojnu ponudu da se do ponedeljka 24.12.2012.godine, izjasne da li žele 
otpremninu ili na ATP. Samo zalaganjem vrha sindikata JSO i predsednika Gorana Takica, koji 
je postigao dogovor sa generalnim direktorom Kirilom Kravčenkom, sačuvani su ljudi i njihova 
radna mesta.

4. Sačuvani su zaposleni na ATP, iako je bilo ideja poslodavca da oni odlaze pod lošijim 
uslovima.

Osim što je učestvovao u svim akcijama JSO, sidikat RNS je uradio i sledeće:

1. Poslao je 98 članova sindikata u banje.

2. Poslao je 40 članova sindikata na more u Čanj.

3. Organizovao je ekskurzije: Prag, Venecija, Beč i Vršac.

4. Oko 100 članova je dobilo bezkamatne pozajmice.

5. Posredovao je za sve radnike koji su se obratili za naknadu troškova lečenja.

6. Sklopljeno je preko 40 ugovora za kupovinu, našim članova, putem administrativne zabrane.

Iako nas je uz otpremninu napustio dugogodišnji predsednik sindikata Fiki, bez čijeg iskustva će 
biti znatno teže, trudićemo se da svoje članstvo maksimalno zaštitimo i što više članova 
pošaljemo na preventivni oporavak, da odobrimo pozajmice koliko nam budžet bude 
dozvoljavao i naravno ugovaramo kupovinu na rate.
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