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Број: 31 Датум: 21.02.2011.

У ОВОЈ ГОДИНИ СИНДИКАТ РНС ОРГАНИЗУЈЕ:

- Одмор на мору, Чањ од 24.05. до 02.06. 2011.години, ( 25 радника ), такође, од 09.09.до 18.09. 
2011.године, ( 25 радника). Трошкове превоза, и смештаја са полупансионом ( доручак-
шведски сто, вечера три јела на менију ) сноси Синдикат РНС.

- Излет у Праг, од 25.05. до 29.05.2011.године, за 50 радника. Комплетан програм излета 
можете погледати на сајту Синдиката РНС. Пријаве су лично у просторијама Синдиката РНС са 
учешћем од 2.500,00 динара. Уз пријаву је  потребно доставити и број пасоша.

- У октобру Врњачка Бања за 25 радника.

С обзиром да трошкове за поменуте аранжмане сноси Синдикат РНС, радник, члан Синдиката 
РНС, може користити само ЈЕДАН од поменутих аранжмана. Подсећамо да предност имају 
радници који нису користили бесплатне аранжмане Синдиката.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДНИКА РНС НА ДРУГА РАДНА МЕСТА – ТЕК ПО УСВАЈАЊУ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ  БЛОКА ПРЕРАДЕ

Усвајање организације блока Прерада очекује се крајем априла. Распоређивање радника по 
Новој организацији и Плану, треба да се заврши до краја јуна. У мају месецу, послодавац је 
планирао могућност одласка радника по Програму „750“. Синдикат РНС ће инсистирати да се 
СВИМ радницима који то желе омогући одлазак по Програму „750“ ( отпремнине ). Уколико би 
послодавац прихватио овај предлог, одласком радника из делова РНС ( Манипулација, 
Енергана, Уљара итд...) на њихова радна места могли би се распоредити радници Производње 
горива, који по речима послодавца, неће радити.  О свим догађајима око организације РНС у 
наведеном периоду, раднике ћемо редовно извештавати. Све информације из ткз. „ сигурних 
извора „ спремни смо, уколико нас обавестите, да проверимо и доставимо вам одговор у вези 
истих. 

НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Преговори представника два репрезентативна синдиката у НИС а.д. са представницима 
пословодства, настављају се на редовним састанцима - средом. 
До сада су усаглашени ставови од члан 1. до члана 40. Од члана 40. до члана 55. преговори су у 
току. 
Текст усаглашених ставова члана од 1. до 40. као и Предлог послодавца за чланове од 40. до 55. 
можете видети на нашем сајту.

http://www.sindirns.org.rs


ПОКЛОН ЖЕНАМА ЗА 8. МАРТ

Репрезентативни синдикати НИС а.д. тражили су од послодавца да се женама исплати 3.000,00
динара нето као поклон за 8. Март.

Послодавац је прихавтио Предлог, али да се исплати износ од 3.000,00 динара бруто, што би уз 
сва умањења износило око 1.700,00 динара. 

Синдикат РНС ће свакој радници, члану Синдиката РНС, за 8. Март, поклонити 2.000,00
динара у готовини. 

Поклон ће моћи преузети у просторијама Синдиката РНС од 03.03.2011.године.

ПОНУДА WIENER STADISCHE ЗА ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА И ЧЛАНОВА 
ДОМАЋИНСТВА

Радници који желе, могу осигурати себе и чланове своје породице за случај теже болести,  
хируршких интервенција, као и од последица несрећног случаја. Укупна месечна рата по члану 
домаћинства је 338,26 динара. 

Да би се ова Понуда могла прихватити и резализовати , минимални број радника тј. 
осигураника мора бити 10. 

Заинтересовани радници могу се пријавити у Синдикат РНС. 

Комплетну Понуду можете видети на нашем сајту.

ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ

- Оптика „Exclusiv“ Нови Сад, Бул.Ослобођења 43, тел: 6339-947
- Очни центар „ Др.Стевановић“, Нови Сад – СПЦ Војводина, тел: 422-174
- СТР „ Colors Company“ ( Levi’s Store ), Нови Сад – Дунавска 13, тел: 6615- 389
- Оптика „Тривуновић“ Нови Сад, Бул.Ослобођења 47, Пашићева 7, тел: 6616-085
- Оптика „Фокус-Ленс“ Нови Сад, Футошка 1, Бул.Ослобођења 70/ц, тел: 6546-991
- Оптика „Cineoptic“ Нови Сад, Пашићева 16, тел: 63-37-900
- Оптика „Ото-оптик“ Нови Сад, Краља Александра 4, тел: 529-636
- „АНДРЕЈА“ – Темерин, ( акумулатори, батерије, пуњачи...)  Новосадска бр.565 – тел: 840-703

Потврде се преузимају у Служби обрачуна плата РНС.

Све детаљније информације можете наћи на  нашој интернет страници
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