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ЛЕТОВАЊЕ ЗА РАДНИКЕ НИС а.д. У ХОТЕЛУ „ БЕЧИЋИ „ 

Радници РНС који желе да летују у хотелу „Бечићи“ могу попунити Пријаву у периоду од 
7.-25.03.2011.године. у Синдикату РНС. 

Цене летовања у пред сезони 20.06.-30.06. 19 € и у посезони 29.08.-8.9. 19 €.

Цене летовања у сезони од 30.06.-29.08. по десет полупансиона износи 25 € .У цену је 
урачунат и аутобуски превоз. 

Боравишна такса није урачуната у цену летовања. 

Радници са коефицијентом до 5,5 плаћају на 9 месечних, односно 18 полумесечних рата, а 
радници чији је коефицијент од 5,5 до 9 плаћају у 6 месечних, односно, 12 полумесечних 
рата.

Одлуку о томе ко је добио собу и у којој смени, донеће Централна комисија на нивоу НИС а.д.
У разматрање ће се узимати само пријаве поднете до 25.03.2011.године.

Детаљнији услови и Понуда налазе се на сајту Синдиката РНС. 

ЛЕТОВАЊЕ У ХОТЕЛУ „ БЕЧИЋИ „ И ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ НИС а.д.

Пензионери НИС а.д. могу летовати у истим сменама и по истим ценама ко и радници НИС а.д., 
само су услови плаћања другачији. 

Пензионери могу платити летовање: - одједанпут пун износ или у 3 месечне рате, прва рата до 
25.03.2011.године. Детаљније информације на сајту Синдиката РНС.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗЛЕТ У ПРАГ

С обзиром да је за излет у Праг пријављено 98 радника, пријаве се више неће примати. 
Напомињемо да је Синдикат РНС обезбедио средства за 50 радника и уговорио са агенцијом, а
списак радника који су остварили право за одлазак  у Праг  биће објављен почетком маја месеца
(предност ће имати радници који у току прошле године нису користили акције Синдиката РНС)

Уједно молимо раднике да до краја априла доставе у Синдикат РНС писмену сагласност 
непосредног руководиоца за коришћење слободних дана.

ЗА ОДЛАЗАК  У ЧАЊ 24. маја ЈОШ ИМА МЕСТА

Подсећамо раднике да се за одлазак у Чањ у мају месецу заинтересовани радници могу 
пријавити у Синдикат РНС. Десетодневни аранжам за радника, укључујући и превоз плаћа 
Синдикат РНС.

http://www.sindirns.org.rs


ДОПИС ПОСЛОВОДСТВУ НИС а.д.

Поштовани, 

обраћамо Вам се овим дописом као бисте размотрили могућност да у предстојећој понуди и 
„Програму 750 „ буду укључени СВИ радници РНС који желе да прихвате понуду. 

О б р а з л о ж е њ е

како се Погони за прераду нафте у РНС неће стављати у функцију, већ ће бити конзервирани,  
(изјава генералног директора НИС а.д. Кирила Кравченка ) око 60 радника РНС ће остати без 
радног места. 

Сви ови радници углавном су обучени и могу обављати послове у другим деловима РНС. 
С обзиром да се у претходној акцији „ Програм 750 „ у децембру 2010.године, пријавило око 40 
радника РНС статуса „ категорија 30 „ ( радници ), али им није био одобрен одлазак, ( међу 
пријављенима је било и радника који сада остају без радног места ) сматрамо да би овог пута 
требало дозволити СВИМ радницима који то желе, да по „ Програму 750 „ прекину радни 
однос у НИС а.д. 

Овим предлогом омогућило би се да оду радници који то желе, а да се на њихова радна места 
распореде радници са погона прераде, који желе да остану и раде у РНС. 

Прихватањем овог предлога, Послодавац не би имао никаквих негативних последица остао би 
исти број планираних радника у РНС.

У нади да ћете наш предлог прихватити, поздрављамо Вас !

Председник Синдиката НИС РНС
Илић Владимир - Фики

ДОСТАВИТИ:
- Д. Фоменко
- Н. Стаменковић
- И. Томчањи 
- Г. Такић ЈСО НИС а.д.
- М. Недић ЈСО НАФТАГАС

УСЛУГЕ WELLNESS ЦЕНТРА „ САНУС „

Чланови Синдиката РНС ( жене и мушкарци ) који желе да користе теретану, базен, сауну, 
аеробик у WELLNESS ЦЕНТРУ „ САНУС „ у хотелу „Парк „ могу се пријавити Рајку 
Пауновићу, на телефоне: 442-615, 064/888-4642 , 420 – 011 локал 624, или лично.

ПОТПИСАНА ЈОШ ТРИ НОВА УГОВОРА

-Оптика „ Tranquility „ д.о.о. – Нови Сад, Ђорђа Никшића Јохана 12, Кисачка 2, тел: 533-896
- Стоматолошка ординација „АС ДЕНТ “Нови Сад, Бул. Слободана Јовановића 32, Тел: 301-237
- Месара „Штранд“- Нови Сад,– тел: 479-00-60

Све деаљније информације можете наћи на  нашој интернет страници
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