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

Број:

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

Датум: 04.11.2010.

ОТПРЕМНИНЕ ПО СОЦИЈАЛНОМ ПРОГРАМУ ЗА СВЕ РАДНИКЕ РНС
КОЈИ ТО ЖЕЛЕ
На предлог Синдикалне организације РНС договорено је да се СВИМ запосленима у РНС
пружи могућност да поднесу захтев за споразумни престанак радног односа (под условима из
Социјалног програма - 750 € + 4 зараде + могућност отплате стамбеног кредита).
Запослени ће обрасце добијати у Кадровској служби. Попуњене обрасце ће моћи да предају на
архиву РНС закључно са 15.11. 2010. а престанак радног односа ће бити са 30.11.2010.
Услов да напусте компанију је сагласност директора РНС.
С обзиром да нова организација РНС још није усвојена (очекује се њено усвајање у току овог
месеца), ова понуда се односи и на запослене који ће по новој организацији РНС добити
Уговор о раду у РНС, а и на запослене којима Уговори о раду у РНС неће бити понуђени.

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ
Због ажурирања спискова деце која имају право на новогодишњи пакетић и предстојеће набавке
пакетића, моле се запослени РНС-а да Кадровској служби, најкасније до 5. новембра 2010.
године, пријаве децу рођену у 2010. години.
Исто тако, своју децу рођену у периоду од 01.01.2000. до 31. 12. 2010. године, треба да пријаве
и новозапослени у 2010. години. Кадровској служби неопходно је доставити фотокопију извода
из матичне књиге рођених за дете које се пријављује.
Запослени који нису сигурни да ли им је дете пријављено, то могу да провере у својој
кадровској служби.
За децу запослених која не буду на списку Кадровске службе, неће моћи да се обезбеди
новогодишњи пакетић.

„ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР“ СА ПРЕДСТАВОМ „МАЛАКСИЈА“ 25. НОВЕМБРА
Комисија за културу Синдиката РНС, 25. новембра 2010.године, организује посету београдском
позоришту „ ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР“ са представом „МАЛАКСИЈА“ Полазак је 25.11.2010.год. у
17,оо часова испред зграде НИС-а. Цена карте је 800,00 динара, а пријаве су код Биљане Јошић
од данас, 04.11. - до 16.11.2010.године. Опширније информације о представи можете погледати
на сајту Синдиката РНС.

ЈОШ ЈЕДАН УГОВОР СА СТОМАТОЛОГОМ
Потписан је Уговор са ординацијом опште стоматологије „Др.Тамара“, Ђорђа Јовановића број
8. тел: 021/ 66-14-617. Потврда се преузима у Служби обрачуна плата.

Све детаљније информације можете наћи на нашој интернет страници

www.sindirns.org.rs

