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ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ПО НОВОЈ СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РНС 
 

У уторак, 24.08.2010.године, започети су преговори представника Послодавца и Радне групе за 

преговоре Синдиката РНС. Представници стране пословодства: Владислав Устимчев, заменик 

директора Петрола и директор ХР Петрола, Милош Давидовић, директор ХР РНП, Иван 

Томчањи, директор РНС и Љиљана Обрадовић,шеф Кадровске службе РНС. Радну групу 

Синдиката РНС чине: Илић Владимир, председник Синдиката РНС, Васић Милан, 

потпредседник Синдиката РНС, Аџић Зоран, члан Одбора Синдиката РНС – Производња, 

Сарић Данило, члан Одбора Синдиката РНС – Одржавање и Јефтић Драган, члан Одбора 

Синдиката РНС – Манипулација. 

Пре почетка преговора о коефицијентима по деловима у РНС, директор ХР Владислав 

Устимчев предочио је присутнима: „Предлог коефицијената по радним местима у РНС је 

реалан с обзиром на тренутну позицију и обим послова у РНС. Да коефицијенти у РНС не могу 

бити исти као у РНП, с обзиром да РНП ради пуним капацитетом и да је РНП велико 

градилиште на коме се улаже по Уговору о куповини НИС-а. У РНС нису планиране никакве 

инвестиције, а и РНС ће радити по потреби. Свесни ове чињенице треба да буду сви радници и 

Синдикат РНС и да су предложени коефицијенти у оквиру буџета  предвиђеног за РНС“. 

Изразио је искрену наду да ће радници РНС и Синдикат РНС схватити позицију РНС и 

реалност те позиције, да се неће освртати на РНП јер би се тим само продужавали преговори 

без изгледа на успех. Не прихватања предлога створило би велики проблем како у РНС, тако и у 

Компанији. 

Синдикат РНС је потсетио директора В. Устимчева на изјаву  да је : „ Једна рафинерија на две 

локације“. Устимчев је одговорио, да ће то бити, да се на томе ради, и да ће тај посао бити 

завршен до краја ове године, када ће се сви радници у НИС-у сврстати у „ платне разреде „ па 

неће бити разлике у зарадама. 

 

Представници Синдиката РНС указали су на чињеницу да ми немамо  са ким другим да се 

поредимо, већ само са РНП, то смо и учинили предлажући  коефицијенте. Радници РНС знају, 

умеју и могу да у сваком тренутку испуне све своје радне обавезе, а да је на послодавцу да им 

обезбеди посао. Свесни смо да не можемо имати коефицијенте као радници у РНП, али 

пристајемо на бар приближне. Предлог буџета ( цца 50 коефицијената више у односу на 

постојеће у РНС ) је изузетно мали, и да тај и такав предлог Синдикат РНС неће прихватити. 

Синдикат такође не прихвата да поједина радна места у РНС имају нижи коефицијент од 

досадашњег, како су то предложили поједини директори у дирекцијама РНС. По завршетку 

преговора, Радна група за преговоре Синдиката РНС упознаће раднике са Предлогом и тражити 

од радника да свој став по Предлогу, преко својих представника доставе Синдикату РНС. Од 

става већине радника зависиће и давање сагласности на коефицијенте.  

 

У наставку преговора уз помоћ директора ХР РНП и директора дирекција у РНС упоређивана 

су  радна места и тражена могућност поређења појединих радних места РНС и РНП. 

 

С обзиром на различите процесе и називе радних места као и на усвојене коефицијенте у РНП, 

усаглашавани су коефицијенти сваког радног места у РНС. Усаглашавање није у потпуности 

завршено и остало је да се у наставку преговора ( прелиминарно за уторак 31.08.2010.) покуша 

изнаћи решење за сва спорна питања. 



БЕСПЛАТНО ЛЕТОВАЊЕ ЗА ДЕВЕТНАЕСТ РАДНИКА РНС 

 

Комисија за заштиту права радника Синдиката РНС на састанку одржаном у петак, 27.08.2010. 

донела је Одлуку који радници ће од 8.09.-18.09.2010.године, бесплатно летовати у Бечићима. 

Полазак је 07.09.2010.године, у 20,00 часова испред зграде НИС-а ( Народног фронта 12 ). 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНИКА Број собе  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНИКА Број собе 

Панић Ружица 3  Стојановић Мирослав 315 

Петровић Босиљка 3  Кнежевић Момир 315 

Добросављев Јованка 3  Јокић Зоран 315 

Радовић Дарјана 302  Деспотовић Живко 315 

Томан Весна 302  Миљатовић Милутин 123 

Вукадиновић-Лазић Јелена 302  Михајлов Александар 123 

Стакић Славица 410  Миолски Душко 123 

Гајинов Љубица 410  Мрђен Рајко 205 

Малешев Зорица 410  Вишекруна Предраг 205 

   Коралија Миро 205 
 

Листа чекања: Марјановић Јелена, Ивезић Весна, Бабић Слободан, Глишић Драган, Дакић Мијодраг 
 

Моле се горе наведени радници да потврде одлазак на море а најкасније до четвртка, 

02.09.2010. како би се благовремено сачинили спискови за прелазак преко границе и направили 

ваучери.  

 

ОДОБРЕНА ПОЗАЈМИЦА  

 

По завршетку преговора између Послодавца и Синдиката, одобрена је позајмица. 

Одобрена позајмица ће бити исплаћена у динарима са роком враћања од десет месеци. Каматне 

стопе на годишњем нивоу су одређене у зависности од зарада запослених, тако да је зајам 

бескамaтни за коефицијенте do 2,5 ; камата је 9% - за коефицијенте између 2,51 и 6,49; 14% - за 

коефицијенте преко 6,5 и 20% - за менаџере.  

Радници који желе да узму пола или целу позајмицу, потписиваће се на списковима код својих 

непосредних руководиоца. До 10. 09.2010.године, у Кадровској служби ће  са сваким радником 

бити потписан уговор, а исплата се очекује око 16.09.2010.године. 

 

САВЕТОВАЊЕ И ДРУЖЕЊЕ У ПРОЛОМ БАЊИ 

 

Организација Црвеног крста Рафинерије нафте Нови Сад организује саветовање и дружење у 

Пролом бањи, у хотелу „Радан“. Сусрет је планиран у времену од 30.09. – 03.10.2010 године. 

Аутобуси  полазе испред Рафинерије нафте Нови Сад са прве капије  у 12,оо часова. 

За саветовање и дружење могу се пријавити даваоци крви и чланови Црвеног крста РНС. Број 

учесника је ограничен, тако да ако се пријави већи број од броја планираног, предност ће имати 

даваоци крви над члановима Црвеног крста и то даваоци који су ове године дали крв. 

Да би се покрили трошкови око организације саветовања и дружења, сваки учесник обавезан је 

да приликом пријаве изврши уплату у износу од 2.500,00 динара. 

Пријаве се врше од среде 01. септембра до петка 10 септембра 2010 године и то : 

 

ГОРИВО 2, ХИ-ФИ, ВАКУМ, МАНИПУЛАЦИЈА, ТРАНСПОРТ-Човс Јоаким локал  432      

моб : 064/ 888 – 43 – 86; МАШИНСКА РАДИОНИЦА-Ристић Витомир локал  534   моб : 064/ 

888 – 46 – 93; УПРАВНА ЗГРАДА (капија 1 )  ГРАЂЕВИНСКА СЛУЖБА , ЕЛЕКТРО , М.Р.О, 

ЕНЕРГАНА , ХПВ- Милетић Драгица локал 126  моб : 064/ 888 – 43 – 40; УПРАВНА ЗГРАДА 

( капија 4 ) БЛЕНДИНГ УЉА-Јошић Биљана  локал  375  моб: 064/ 888 – 44 – 18 

СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ , ЗАШТИТА НА РАДУ, ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 

Варговић Љубица локал  178; ЛАБОРАТОРИЈА Хован Љиљана локал 353 

СВАКИ УЧЕСНИК ПРАВДА ДАНЕ ОДСУСТВА КОД СВОГ РУКОВОДИОЦА 
 

Све детаљније информације можете наћи на  нашој интернет страници 

www.sindirns.org.rs 


