тел/факс 021/6616-635; локал 329, 339;

Број:

http://www.sindirns.org.rs;
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email: vladimir.ilic@nis.rs

Датум: 01.06.2010.

ИЗ СИНДИКАТА РНС
Одбор Синдиката РНС, 26.05.2010.године, одобрио је исплату средстава у износу од 20.000,00
динара на име позајмице следећим радницима:
исплата око 25.05.2010.године

исплата око 10.06.2010.године

исплата око 25.06.2010.године

Вишекруна Предраг
Сантрач Милован
Тадић Велиша
Стајић Душан
Поповић Њ. Нада
Вишњић Весна

Зељковић Радован
Будимир Ненад
Михајлов Александар
Перишић Јован
Бађонски Властимир
Николић Тодор

Тобџић Никола
Мијатов Слободан
Проле Радован
Ћућуз Стево
Лудошки Славко
Ђаковић Никола

исплатa око 10.07.2010.године

исплатa око 25.07.2010.године

исплатa око 10.08.2010.године

Савановић Душан
Јошић Биљана
Илић Славица
Коралија Миро
Будимир Никола
Ћосић Исак

Сабо Иштван
Платиша Зоран
Мрганић Златко
Кљајић Ранко
Васић Милан
Јелић Станимир

Кончарић Војислав
Антић Лаза
Јевић Миливој
Ћосић Бојан
Вељковић Небојша
Којадиновић Станко

исплатa око 25.08.2010.године

исплатa око 10.09.2010. године

Димић Слободан
Јокић Предраг
Дачевић Дане
Ајдуковић Мирослав
Тубић Небојша
Богојевић Драгомир

Ћирић Горан
Ратић Бранислав
Аџић Зоран
Радусин Михајло
Башић Драгутин
Јаковљев Душан

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РНС ДО 10. ЈУНА
На седници Одбора Синдиката ЈСО НИС,која је одржана 31.маја, председник Синдиката, Горан
Такић нас је информисао да ће комплетна организација обе рафинерије бити завршена и
достављена репрезентативним синдикатима до 10. јуна. По добијању организације, Синдикат
РНС ће одмах на свом сајту објавити комплетну организацију и РНС и РНП како би радници
могли своје евентуалне примедбе, предлоге и сугестије, у вези предложених коефицијената,
доставити у канцеларију Синдиката РНС лично или путем email-a.

ПОНУДЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ ОДМОР РАДНИКА
Као и ранијих година и ове године радници РНС ће моћи да користе годишњи одмор у
одмаралиштима НИС-а по нешто измењеним условима.
БЕЧИЋИ - Смене почињу од 20.06. до 13.09.2010. и трају по десет дана. Цена полупансиона
износи 25 € за смене од 30.06. до 29.08.2010, а за смене од 20.06. до 05.07.2010. године и од
29.08. до 13.09.2010. износе 19 €.
Пријаве за летовање могу се попунити у канцеларији Синдиката, (за прве 2 смене до 11. јуна а
за остале смене до 19. јуна). Распоред по сменама ће урадити Комисија за заштиту права
радника Синдиката РНС.
БУЉАРИЦЕ - Смене почињу од 20.06. до 18.10.2010. и трају по десет дана. Цена најма
двокреветног апартмана ван сезоне износи 120 €, четворокреветног 200 €, петокреветног 250 €,
а у сезони 150 € за двокреветни апартман, 300 € за четворокреветни и 350 € за петокреветни
апартман. Пријаве за летовање могу се попунити у канцеларији Синдиката, до 10. јуна.
Распоред по сменама ће урадити Комисија Синдиката „Нафтагаса“
ЗЛАТИБОР – „КАЋУН“ - Смене почињу од 19.06. до 25.09.2010. и трају по седам дана. Цена
полупансиона износи 1.680,00 динара, дневно по особи. Пријаве за летовање могу се попунити
у канцеларији Синдиката, до 10. јуна. Распоред по сменама ће урадити Комисија Синдиката
„Нафтагаса“
Детаљнија обавештења са списком смена и условима можете добити у Синдикату РНС или на
сајту Синдиката РНС у делу Одмор и рекреација радника.

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ЗА ЧЛАНОВЕ
СИНДИКАТА НИС-а И ЧЛАНОВЕ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
Услуга Бизнет 300 вам омогућава најповољнију мобилну комуникацију са свим запосленима у
НИС-у и са члановима ваше породице као што су потпуно бесплатни позиви према свим
службеним мобилним бројевима НИС-а и свим осталим корисницима ове услуге. Да бисте
постали корисник ове услуге неопходно је да сте члан Синдиката НИС-а и да склопите
претплатнички уговор за ову услугу. Један члан Синдиката може максимално имати 5
претплатничких бројева a месечна претплата је 100 динара. Заинтересовани могу да се јаве у
Синдикат РНС ради додатних информација и резервације ове услуге.

ОД 1. - 25. ЈУНА НОВИ ПРОГРАМ ДОБРОВОЉНОГ ОДЛАСКА
ЗАПОСЛЕНИХ НИС-а
Од 1. јуна Послодавац ће расписати нови Програм добровољног одласка радника запослених у
НИС-у а у складу са Социјалним програмом (750 € по години стажа).
Програм се НЕЋЕ односити на раднике Рафинерије нафте Нови Сад, сем за категорију
инвалида рада, радника који у току 2011. и 2012. стичу један од услова за пензију и радника
који су у току 2010. или раније стекли један од услова за пензију. Детаље о закључку Комисије
везано за овај Програм објављујемо у целости на сајту Синдиката РНС.

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ (IV
КАПИЈА) И РАНИЈИ ПОЛАЗАК АУТОБУСА ИЗ ШАНГАЈА
На наш захтев од 16.04.2010. упућен ЈГСП Нови Сад, добили смо одговор да нису у могућности
да уведу редовно стајалиште на Капији 4, а што се тиче захтева за полазак аутобуса из Шангаја
са у 15.05 на 15.00, покушаће да реше у наредном периоду са благовременом информацијом о
датуму промене.

Све детаљније информације можете наћи на нашој интернет страници

www.sindirns.org.rs

