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ВЕСТИ ИЗ СИНДИКАТА
ИЗБОРИ У ЈСО НИС
На изборима за носиоца функција у Синдикату ЈСО НИС, одржаним 22.01.2010.године,
изабрани су:
- За председника Синдиката ЈСО НИС – ГОРАН ТАКИЋ
- За потпредседника Синдиката ЈСО НИС – ВЕЉКО ЖУНИЋ ( РНП)
- За потпредседника Синдиката ЈСО НИС – РАДОВАН ЗЕЉКОВИЋ (НАП)
- За секретара Синдиката ЈСО НСИ – РАДО МИТРОВИЋ ( Стручне службе)
За Надзорни одбор:
- МИЛАН ВАСИЋ ( РНС )
- БОЈАН ЈАГОДИЋ ( РНП )
- ЖАНА БУЛАТОВИЋ ( Југопетрол )
- ПЕРСА ГАТАЈАНАЦ ( НАП )
- ЖЕЉКО ЈАКИМОВ ( ТНГ)
Председникa Надзорни одбора ће изабрати на свом првом састанку.
ФОРМИРАНА РАДНА ГРУПА ЗА КОЕФИЦИЈЕНТЕ
Одлуком генералног директора од 24.12.2009.године, формирана је радна група за припрему
материјала ради одређивања јединствене методологије и јединствених критеријума за
утврђивање коефицијената. Радну групу чине пет представника пословодства НИС-а и
представници репрезентативних синдиката:
- Миливоје Војновић – Нафтагас
- Радован Зељковић – НАП
- Вељко Жунић – РНП
- Младен Видовић – ТНГ
Љубов Растерјаева – Руководилац радне групе
ВЕСТИ ИЗ НИС а.д.
У огранку НИС ПЕТРОЛ систематизована је нова дирекција НИС – ПЕТРОЛ – МАЗИВА
која се састоји из:
- дирекције НИС ПЕТРОЛ – МАЗИВА
- сектор МАРКЕТИНГ-а
- сектор ПРОИЗВОДЊЕ И ЛОГИСТИКЕ
- сектор ЕКОНОМИЈЕ
Систематизацијом је предвиђено да ће у овој дирекцији радити 50 радника.
У кругу РНС послове и радне задатке предвиђене овом систематизацијом обављаће:

СИНДИ Информатор
- сектор ПРОИЗВОДЊЕ И ЛОГИСТИКЕ са 28 радника. Директор овог Сектора је
Виктор Шимала.
О РНС НИШТА НОВО
Разговори су вођени са појединим представницима пословодства НИС а.д.
а за нас увек актуелној теми, БУДУЋНОСТ И ПЕРСПЕКТИВА РНС.
Сви одговори могу се свести на једно: „ За сада још увек нико од пословодства НИС а.д. не
може тачно рећи, који ће погони у РНС радити „.
Што се тиче личног дохотка радника, сви радници РНС ће редовно примати плату као и
радници у другим деловима НИС а.д.
И поред тога што смо се више пута обраћали директору РНС, са примедбом да
представници Синдиката РНС нису позивани на колегијум, и даље нас не позивају, тако да
смо и ми и радници ускраћени за информације у вези одлука које се доносе, а тичу се
маеријалног и социјалног положај радника у РНС.
ИЗМЕНЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ У РНС
Изменом систематизације НИС а.д. у РНС системтизован је СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКУ И СЕРВИСНУ ПОДРШКУ са две службе:
- служба за ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИТИЧКА ПОСЛОВАЊА
- служба за ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ
На радним местима у овом Сектору, предвиђено је 13 радника и Анексе уговора су добили
радници дирекције Комерцијале РНС.
За директора Сектора именован је Милан Балаћ.
ПОНУДЕ


Набавка јабука – АЈДАРЕД у паковању од 8 кг. а по цени од 200,00 динара по
паковању. Пријаве у канцеларији Синдиката РНС. Отплата је на три полумесечне
рате, а пријаве су до 5.фебруара 2010.године.



Кланица за прераду меса „Камендин“ нуди пакет јунећег меса :
- јунећи бут
- јенеће груди
- јунећа ребра
- јунеће млевено месо
- јунећа розбратна

3 кг. цца
1 кг. цца
1 кг. цца
2 кг. цца
3 кг. цца

Цена пакета са ПДВ-ом је 4.800,00 динара, отплата је на две месечне рате, односно, четири
полумесечне рате, а пријаве су до 5. фебруара 2010. године.
ПОТПИСАН НОВИ УГОВОР


Стоматолошка ординација „ Др. Оља Калем“ – Балзакова 43. Нови Сад.
Потврде се преузимају у Служби обрачуна плата.

Списак свих даваоца услуга са којима је потписан Уговор, може се преузети у Служби
обрачуна плата приликом узимања потврде.

