
        
тел/факс 021/6616-635; локал 329, 339;     http://www.sindirns.org.rs;      email: vladimir.ilic@nis.rs  

 

Број:  12         Датум: 04.05.2010. 

 

УСВОЈЕН АНКЕС III КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  ЗА НИС а.д. 

 

На седници Одбора Синдиката ЈСО НИС а.д. , одржаној 28.04.2010.године, са  20 гласова ЗА и 

5 гласова ПРОТИВ ( РНС и Стручне службе ), усвојен је Анекс III Колективног уговора за 

НИС а.д.  
 

Усвајањем овог Анекса III, радници НИС а.д. су стекли право на зараду на основу испуњења 

Плана за 2009.годину по Одлуци генералног директора НИС-а.  
 

Радницима РНС ( категорија 30 ),  биће исплаћено између 10. и 15. маја по 14.040,00 динара, а 

административним радницима и руководиоцима ( категорија 10 и 20 ) биће исплаћено по 

10.500,00 динара. 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА РНС 

 

Велики број радника се ових дана обраћа Синдикату РНС тражећи информације у вези НОВЕ 

систематизације и организације, мапирања радних места ( распоређивање радника ) и нових 

коефицијената.  

Обавештавамо све раднике да: 
 

- нико из Синдиката РНС није учествовао у изради нове организације и систематизације у РНС  

и НЕ ЗНАМО како ће изгледати  НОВА организација. 
 

- у вези мапирања и одређивања нових ( старих ) коефицијената, чули смо на техничком 

колегијуму од директора РНС Томчањи Ивана, да је рађено мапирање радних места по новој 

организацији и одређивање коефицијената за радна места. Рађено је по налогу Послодавца, а 

учествовали су сви руководиоци из РНС.  
 

Синдикат РНС нити је учествовао у раду, нити има било какву званичну информацију о 

урађеном „ послу“. 
 

По процедури која је прописана Колективним уговором за НИС а.д. директор НИС-а ће, по 

усвајању комплетне организације и систематизације за Рафинерије од стране Послодавца, 

доставити репрезентативним синдикатима у НИС за давање сагласности на предложене 

коефијенте. Синдикати РНС и РНП ће заједнички размотрити предлог и доставити своје 

примедбе на коефицијенте и самим тим ући у преговоре са Послодавцем.  
 

Одбор Синдиката РНС је донео Одлуку да ће по добијању организације, тражити од директора 

РНС, заједнички састанак Одбора Синдиката и свих директора дирекција у РНС, како бисмо 

заједнички размотрили систематизацију и предложене коефицијенте  и усагласили ставове. 
 

Како ћемо истог момента када добијемо нову организацију, исту објавити на сајту Синдиката 

РНС, биће доступна свим радницима у РНС да би дали своје примедбе и сугестије које ће бити 

разматране на Одбору пре давања било какве сагласности. 
 

Став Одбора Синдиката РНС је да коефицијенти истих или сличних радних места у обе 

рафинерије морају бити исти.  



 

ОД 15. ДО 23. МАЈА, 32  РАДНИКА РАФИНЕРИЈЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 

На састанку Комисије за заштиту права радника, одржаној 04.05.2010.године, донета је Одлука 

да се у Врњачку Бању у хотел „ Променада „у периоду од 15. до 23. маја ове године, упуте 

радници који по Правилима о коришћењу бања испуњавају услове : 

 

МИЛУТИНОВ МИЛОВАН, КРСМАНОВИЋ ДЕЈАН, ЧВОКИЋ РАТКО, РОНЧЕВИЋ 

НЕДЕЉКО, ЈОСИПОВИЋ ЗОРАН, ВУЛЕТИЋ МИРЈАНА, ТРЕПАНИЋ МАХМУТ, 

ХАРДИ БОРИС, САВИЋ ДУШАН, МАНАСИЈЕВИЋ ДРАГУТИН, ИВАНОВИЋ ИВАНА, 

КЕРЧОВ МИХАЈЛО, БАЈИЋ БРАНИСЛАВ, НИКОЛИЋ МИРЈАНА, ПЕТЕР БРАНКА, 

ЂАКОВИЋ НИКОЛА, КВРГИЋ МАРИНКО, ИЛИЋ МАРКО, ЦЕКИЋ МИРОЉУБ, 

ИВАНОВИЋ МИЛАН, САБО ИШТВАН, ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ, РИСТАНОВИЋ 

ВЕРА, СТАНКОВИЋ РАДОВАН, ШВОЊА ДРАГАН, КОЈИЋ РАДЕНКО, МУЊИН 

АНДРОНИКИ, МАЛЕШ РАДЕ, САВИЋ ЗОРАН, САВАНОВИЋ ДУШАН, ЈОВАНОВИЋ 

ЉУБОМИР и ЂОРЂЕВИЋ САВА. 

 

Радници који ће по Одлуци користити услуге Врњачке Бање, дужни су да обезбеде плаћено 

одсуство и одобрење непосредног руководиоца. Исто тако, своје евентуално ( оправдано ) 

одустајање, као и изјашњавање о начину коришћења превоза ( сопствени или редовном 

аутобуском линијом)  да најкасније до петка ( 07.05.2010.год.)  пријаве у канцеларију 

Синдиката РНС ( локали: 339 или 329 ) 

 

ИЗ СЛУЖБЕ БЕЗЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

- Обавештење у вези са повредом на раду - 

 

Да би се испоштовала прописана процедура код повреда на раду у кругу РНС, ОБАВЕЗА ЈЕ 

ПОВРЕЂЕНОГ ( ако је у стању ) као и руководиоца ( шеф постројења, пословођа, технолог, 

сменовођа ), да ОДМАХ а НАЈКАСНИЈЕ САТ ВРЕМЕНА по настанку повреде пријави 

повреду на телефоне:  

- у првој смени на локале: 176, 178, 179, 580, 582 или на моб: 064/888-4517, 064/888- 4514,  

064/888-4540 

- у осталим сменама, викендом и празницима дежурном РНС на локал: 506 или 021/ 521-181 и 

моб.тел: 

064/888-4411.  

- или портиру на локал 195 

 

У СЛУЧАЈУ ДА СЕ НЕ ПОСТУПИ ПО ГОРЕ НАВЕДЕНОЈ ПРОЦЕДУРУ, ПРАВО НА 

ПОВРЕДУ НА РАДУ СЕ  Н Е Ћ Е   П Р И З Н А Т И . 
 

ПОТПИСАНИ  НОВИ УГОВОРИ 

 

- ДОО „ ПЕРАШ“ -  тел: 021/6412-287 

 

- „УНА М“  ДОО, обука за возаче „Б“ категорије. Цена је 20.000,00 динара , а отплата је на 

шест месечних, дванаест полумесечних рата. Контакт особа : Дујаковић Борислав тел: 

064/6611101 

 

 

 

 

Све детаљније информације можете наћи на  нашој интернет страници 

www.sindirns.org.rs 


