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Датум: 04.06.2010.

СИНДИКАТ РНС, УЧЕСНИК ПАСУЉИЈАДЕ У ТЕМЕРИНУ
У суботу 05.06.2010. одржава се „Пасуљијада“ на којој ће по традицији учествовати и
такмичити се представници Синдиката РНС.

Позивамо раднике Рафинерије да око 14 часова дођу на „Пасуљијаду“ и пробају
НАШ пасуљ.
ПОНУДА ТЕЛЕКОМА ЗА РАДНИКЕ НИС-а И ЧЛАНОВЕ ЊИХОВЕ
ПОРОДИЦЕ
Поштовани,
Представљамо Вам пословну понуду за услугу Бизнет коју је мт:с специјално припремио за
Синдикате Нафтне индустрије Србије а.д.
Услуга Бизнет 300 Вам омогућава најповољнију мобилну комуникацију са свим запосленима у
НИС-у и са члановима ваших породица.
Тарифа Бизнет 300 Вам омогућава потпуно бесплатне позиве према свим службеним
бројевима НИС-а и према свим бројевима Синдиката. Такође, све остале позиве можете
обављати према најповољнијим ценама:
Тарифе Бизнет 300 исказане са фиксним и варијабилним попустом
Месечна претплата
Позиви према бројевима НИС-а и
Синдиката
Позиви према мт:с мрежи
Позиви према осталим мрежама
Успостава везе
СМС
ГПРС 1КБ (10МБ гратис месечно)

100 дин
0 дин
1,89 дин - минут
4,41 дин - минут
0 дин
1,07 дин
0,025 дин

Сви разговори се тарифирају у секундама. Цене су исказане без ПДВ и ПУМТ

Услуга Бизнет Вам омогућава да вршите контролу вашег постпаид рачуна, дефинисање
профила претплатничких линија (роминг, међународни позиви, национални позиви, позиви у
оквиру затворене групе), дефинисање месечних лимита, дефинисање права на коришћење
додатних услуга као и активацију виртуелних препаид бројева на Вашем Бизнет постпаид
рачуну.

Да бисте постали корисник ове услуге неопходно је да сте члан Синдиката НИС-а и да склопите
претплатнички уговор за коришћење услуге Бизнет 300. Сваки корисник услуге у обавези је да
редовно измирује све трошкове настале коришћењем услуге у складу са претплатничким
уговором и општим условима за ову услугу.
Један члан Синдиката може максимално имати 5 претплатничких бројева.
Такође, коришћењем услуге Бизнет добијате и додатну погодност за коришћење услуге АДСЛ
Телекома Србија. Уколико постанете корисник неког од АДСЛ Click пакета Телекома Србија
остварићете попуст од 20% на месечноу претплату.
Све потребне обрасце за закључење претплатничког уговора за услугу Бизнет, можете добити
од Вашег представника Синдиката и пријавити се за услугу.
Радници РНС који желе ову услугу могу уговоре потписати у канцеларији Синдиката, до
11. јуна 2010. године.

АКТУЕЛНО
И поред прича и позива радника, а у вези актуелне теме будуће организације и систематизације
и процене радних места као и најновије приче везане за „мапирање“, Синдикат РНС нити
учествује, нити има било каква сазнања са дешавањима око организације и ситематизације
радних места. Што се тиче „мапирања“ тј. распоређивања радника на радна места по новој
организацији која није ни усвојена ни достављена од Послодавца, сматрамо преурањеним јер
„мапирање“ радника, по нама, се може вршити тек по усвајању организације и по завршеним
преговорима послодавца и синдиката о коефицијентима за свако радно место.
Уколико неко мисли и ради другачије него што ми сматрамо да би требало, синдикат се од
таквих активности ограђује.

ПОДСЕЋАМО
Радници који желе да користе одмор у објектима НИС-а, Бечићи, Буљарице, Златибор, могу
пријаве попунити у канцеларији Синдиката РНС, до 10. јуна 2010. године.

ЧЕСТИТКА ФУДБАЛЕРИМА НИС-а
У име свих чланова Синдиката РНС, честитамо фудбалерима НИС-а на освојеном 2. месту на
турниру Гаспромњефта у Москви.

Све детаљније информације можете наћи на нашој интернет страници

www.sindirns.org.rs

