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ЧЕСТИТКА РАДНИЦИМА РНС ПОВОДОМ ДАНА РАФИНЕРИЈЕ
Синдикат РНС, Свим радницима честита Дан Рафинерије Нови Сад уз жеље, да још дуго живи
и ради наша Рафинерија.
ЧЕСТИТКА И СВИМ ЈУБИЛАРЦИМА!
Радницима који су ове године стекли право на јубиларну награду, Синдикат РНС честита и
жели пуно успеха у даљем раду.
Жао нам је што ове године у организацији уручења јубиларних награда Синдикат РНС, није
учествовао вољом директора РНС.
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ
ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА НИС-а

НИС-а

ЗАТРАЖИЛИ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОД

НИС а.д. и „ НИС – НАФТАГАС“, Нови Сад
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР – Кирил Кравченко
ПРЕДМЕТ: Систематизација НИС Петрол Прерада ОД Рафинерија нафте Нови Сад
Поштовани,
репрезентативни синдикати НИС-а су дали сагласност на коефицијенте за систематизацију ОД
Рафинерија нафте Нови Сад.
Синдикална организација Рафинерије нафте Нови Сад се обратила репрезентативним
синдикатима дописом 32-10/1477 изл. од 23.11.2010.године, са закључком да им је неопходна
информација о томе зашто систематизација усвојена од стране Послодавца није спроведена,
иако је Одлуком генералног директора усвојена Одлука о новој организацији и
систематизацији. Молимо Вас, да нам што хитније доставите тражену информацију.
С, поштовањем!
ПРЕДСЕДНИК ЈСО НИС НАФТАГАС
Миленко Недић

ПРЕДСЕДНИК ЈСО НИС а.д.
Горан Такић

ДОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЕЦУ РАДНИКА РНС
Подела новогодишњих пакетића за децу радника, као и приредба, одржаће се 25. децембра.
Приредба „ Не могуће – могуће „ одржаће се у ресторану на Капији 4. са почетком у 12,оо
часова, а подела пакетића је у продавници „СИНДИ РНС“, истог дана од 11,30 часова.

ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЋУРЕЋЕГ МЕСА
Кланица за производњу ћурећег меса „ Вукеновић“ – Бољевци, за раднике Рафинерије, нуди
ћурке, свеже, по следећим условима: мање ћурке, тежине од 8-13 кг по цени од 390,00 динара/кг
и веће, преко, 13 кг – 18 кг по цени од 390,00 динара/кг. Такође је могуће поручити и замрзнуте
ћурке тежине од 8-12 кг, по цени од 350,00 динара /кг .
Плаћање је у три месечне, односно, шест полумесечних рата. Пријаве су у Синдикату и то:
Пријаве до 21.12.2010.године, испорука ће бити 24.12.2010.године. ( Капија 4. )
Пријаве до 27.12.2010.године, испорука ће бити 30.12.2010.године. ( Капија 4. )
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЦЕПАНИХ СВИЊСКИХ ПОЛУТКИ
Месара „ ШТРАНД“ – Нови Сад, за раднике Рафинерије нуди : СВИЊСКЕ ЦЕПАНЕ
ПОЛУТКЕ по цени од 237,80 динара / кг.
Плаћање је у три месечне, односно, шест полумесечних рата, почев од 25.01.2011.године.
Заинтересовани радници могу један дан пре него што желе да преузму полутку, да исту наруче
телефоном у било којој од доле наведених продавница. Полутка се преузима у изабраној
продавници, а уз потврду из Службе обрачуна:
Лиман 1, тел: 6350-612
Телеп, тел: 6367-118
Футошка пијаца, тел: 6622-250
Лиманска пијаца, тел: 6364-341
Сателит, тел: 4790-064
Рибља пијаца, тел: 424-690
Детелинарска пијаца, тел: 510-696
Ново насеље, тел: 6302-775
Центар, тел: 422-588
Темеринска пијаца, тел: 545-566
Новосадског сајма, тел: 6624-644
Радници који желе да купе само месо и сухомеснате производе било које врсте у месарама
„ШТРАНД“-а, могу то такође учинити на потврду, али рачун не може бити мањи од 2.ооо,оо
динара.
Ова Понуда важи до 15. јануара 2011.године.

Све детаљније информације можете наћи на нашој интернет страници

www.sindirns.org.rs

