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Број: 35. Датум: 21.10.2011.

САСТАНАК ОДБОРА СИНДИКАТА РНС

У уторак, 25.10.2011.године, са почетком у 12,оо часова заказана је седница Одбора Синдиката 
РНС. 

За седницу је предложен следећи Дневни ред: 

Усвајање Записника са претходне седнице, доношење одлуке о додели средстава из Фонда 
солидарности – позајмице,  информација о предстојећој реорганизацији Блока прерада, 
информација о раду и одлукама у Синдикату ЈСО НИС а.д., договор о даљем раду и 
активностима Синдиката РНС и текућа питања. 

БУДИМПЕШТА У НОВЕМБРУ

Првог викенда у новембру ( 04.-06.11.2011.године), Комисија за културу Синдиката РНС 
организује тродневни излет у Будимпешту. Цена аранжмана је 5.500,00 динара. 

Аранжман обухвата смештај у хотелу ПОЛУС ***, на бази два ноћења са доручком ( шведски 
сто), као и излете који су предвиђени у пратњи водича ( Трг хероја, Андраши булевар, Ланчани 
мост, Цитадела, Ержебет мост, Неп стадион, Ваци улица, Будимска тврдђава, Сент Андреја...). 

Приликом пријаве, као потврду, потребно је уплатити 1.500, 00 динара. Остатак од 4.000,00
динара, отплаћиваће се обуставом са личног дохотка и то у две месечне, односно, четири 
полумесечне рате. 

Пријаве су у Синдикату РНС на локал 339 или 6616-635 до 31.10.2011.године. Уз пријаву је 
потребно пријавити и број пасоша. Полазак је 04.11.2011.године, ( петак ) у 13,00 часова са 
паркинга НАП – ИНСТАЛАЦИЈЕ.

ПОНУДА ЗА СВЕЖЕ ДОМАЋЕ ПИЛИЋЕ

Пољопривредно добро из Обровца нуди свеже домаће товне пилиће одличног квалитета тежине 
од 2 – 2,5 кг по цени од 230,00 дин/кг. Пакет је тежине од 10 – 14 кг, (од 5 – 7 комада пилића).
Плаћање је на две месечне, односно, четири полумесечне рате, а рок за пријаве је до 
9.11.2011.године. Испорука поручених пилића је 11.11.2011.године.
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ЗИМНИЦА НА РАТЕ

Фирма „Бађолинка „ из Бајине Баште нуди зимницу и слатки програм ( џемови, мармеладе и 
слатко) и то: 

ПРВИ ПАКЕТ:

2 тегле корнишона тежине 1.450 грама , цена 199,00 динара/тегла
2 тегле паприке сомборке тежине 1.450 грама,цена 320,00 динара/тегла
2 тегле туршије тежине 1.450 грама, цена 190,00 динара/тегла

ЦЕНА ПАКЕТА: 1.400,00 динара

ДРУГИ ПАКЕТ:

2 тегле корнишона тежине 680 грама, цена 124,00 динара/тегла
2 тегле цвекле тежине 680 грама, цена 100,00 динара/ тегла
1 љути ајвар тежине 680 грама, цена 199,00 динара /тегла
1 благи ајвар тежине 680 грама, цена 195,00 динара/тегла

ЦЕНА ПАКЕТА: 842,00 динара

ТРЕЋИ  ПАКЕТ - ЏЕМОВИ И МАРМЕЛАДЕ

1 тегла џем бресква, тежине 700 грама, цена 178,00 динара/тегла
1 тегла џем јегода, тежине 700 грама, цена 220,00 динара/тегла
1 тегла џем шљива, тежине 700 грама, цена 188,00 динара/тегла
1 тегла цем кајсија, тежине 700 грама, цена 198,00 динара/тегла
1 мармелада . шипак , тежине 700 грама, цена 210,00 динара/тегла
1 мешана мармелада, тежине 700 грама, цена 148,00 динара/тегла

ЦЕНА ПАКЕТА: 1.142,00 динара

ЧЕТВРТИ ПАКЕТ – СЛАТКО

2 тегле слатко – шумске јагоде, тежина 880 грама, цена 450,00 динара/тегла
2 тегле слатко – боровница, тежине 880 грама, цена 400,00 динара/тегла
2 тегле слатко – купина, тежине 880 грама, цена 400,00 динара/тегла

ЦЕНА ПАКЕТА: 2.500,00 динара

Отплата је на 6 месечних, односно, 12 полумесечних рата, а пријаве су у Синдикату РНС на 
локал 339 или дир.тел. 6616-635 до 15.11.2011.године.

Радници који су заинтересовани само за једну врсту производа могу поручити , али само по 
шест тегли ( транспортно паковање ).  
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