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

Број:

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

Датум: 19.11.2010.

ОДРЖАНА 14. РЕДОВНА СЕДНИЦА ОДБОРА СИНДИКАТА РНС
У четвртак, 18.11.2010.године, одржана је 14. редовна седница Одбора Синдиката РНС са
следећим:
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
1.
2.
3.
4.
5.

Информација о поднетим захтевима за отпремнину у РНС
Став поводом још увек не потписане организације и систематизације у РНС
Информација са састанака Одбора Синдиката ЈСО НИС а.д.
Доношење одлуке о уплати средстава за Краљево
Разно

Седници присуствовали сви чланови Одбора Синдиката РНС осим Гајинов Љубице.
Пре усвајања Дневног реда, члан Одбора Радован Станковић, замолио је да се допуни Дневни
ред под тачком 5. и усвоји предлог, да се једнократна бесповратна помоћ исплати раднику Илић
Душку због тешког здравственог стања. Такође је предложено да се једнократна бесповратна
помоћ исплати и радници Куртеш Јасни због болести детета.
Чланови Одбора једногласно усвојили предлог и донели Одлуку да се исплати једнократна
помоћ поменутим радницима.Износ од 15.000,00 динара исплатити 25.11.2010.године.
АД.1. Информацију о поднетим захтевима за отпремнине у РНС дао је Владимир Илић. По
информацији достављеној из Кадровске службе РНС, захтеве за отпремнине у прописаном року
је поднело 47 радника. Информацију и поред захтева Синдиката РНС, коме ће бити одобрен
одлазак, директор Томчањи Иван није желео да достави Синдикату РНС. Члановима Одбора
пренео је део обављеног разговора са Давидовић Милошем ( чланом преговарачког тима за
усвајање систематизације и организације ) и директорима у РНС као и директором РНС
Томчањи Иваном. После информације да систематизација и организација у РНС није и неће
бити усвојена, уследила је дискусија чланова Одбора после чега су донети следећи:
ЗАКЉУЧЦИ
- Синдикат РНС се „ограђује “ од направљених спискова радника који су „ мапирани“ и радника
који нису „мапирани“, јер систематизација у РНС није усвојена и сви радници у њој ( 691) ради
по постојећој систематизацији
- упутити допис директору РНС Томчањи Ивану да се у Рафинерији мора радити по старој
организацији и систематизацији јер нова није усвојена, као и да се провери, ко је дао налог да се
у Рафинерији ради по новој организацији.

АД.2. В.Илић је предложио, а чланови Одбора прихватили, да се заузме став и захтевом тражи
од пословодства да се на сва упражњена радна места у РНС изврши вертикално померање на
радна места: пословође, сменовође, технолога. Након краће дискусије донети су :

ЗАКЉУЧЦИ
- обратити се Синдикату ЈСО НИС а.д., Г.Такићу и М.Недићу да прибаве информацију зашто
организација и систематизација за РНС још увек није усвојена и када ће бити усвојена, као и да
се за следећи састанак Одбора Синдиката ЈСО НИС а.д. то стави на дневни ред састанка.
- после обраћања Синдикату ЈСО НИС а.д., упутити допис и ген.дир. К.Кравченку са позивом
да дође у Рафинерију и присуствује састанку Синдиката и радника РНС.
АД.3. Председник Синдиката РНС В. Илић дао је кратку информацију о одржаним састанцима
Одбора Синдиката ЈСО НИС а.д. презентирајући трошкове персонала 2011.године,
оптимизацију броја запослених,анализу плана зарада 2010. и 2011.год и уједно обавестио
чланове Одбора да шире информације са састанака могу прочитати у Записницима који се
налазе на Сајту Синдиката РНС.
АД.4. ЈСО НИС а.д. доставио је Одлуку са састанка Одбора ЈСО НИС од 10.11.2010.године, да
је на име помоћи запосленима страдалим у земљотресу у Краљеву, уплатио износ. од
300.000,00 дин. Одбор Синдиката РНС сходно својим могућностима једногласно доноси:
ОДЛУКУ
да се на име помоћи запосленима страдалим у земљотресу у Краљеву уплати износ од 50.000,00
динара .
АД.5. Комисија за материјални положај радника поднела је Предлог Одбору Синдиката за
доделу позајмице у износу од 20.000,00 динара радницима који су у току новембра поднели
захтев. Одбор Синдиката једногласно је усвoјио Предлог комисије да се позајмица исплати
следећим радницима:
05.12.2010.године.

25.12.2010.године.

1.Татић Јелена
2.Милинков Снежана
3.Илић Дуња
4.Дујаковић Борислав
5.Свитлица Љубомир

1.Поповић Милојка
2.Винер Бранислав
3.Ђукић Горан
4.Ракић Ненад
5.Јокић Зоран

Комисија за материјални положај поново подсећа раднике да не попуњавају захтеве за
позајмицу све док предходно добијену позајмицу не отплате у целости.
Састанак завршен у 10,10 часова.

Све детаљније информације можете наћи на нашој интернет страници

www.sindirns.org.rs

