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ВЕСТИ ИЗ СИНДИКАТА
ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА СИНДИКАТА РНС
- Изабрана два члана у Одбор Синдиката ЈСО НИС , Драган Јефтић и Зоран Јосиповић.
- Изабран нови секретар Синдиката РНС - Александра Стакић, (због преласка Зорић Ђурђице
из РНС у Стручне службе НИС-а.)
ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ИСПЛАТИ ПРЕМИЈА
У свим деловима НИС а.д. констатовано је да „Правилник“ треба мењати, јер није дао
очекивано квалитетно „ награђивање“ радника по основу испуњења радних задатака и места
рада ( администрација, производња ).
Донета је Одлука, да се свим директорима дирекција у РНС упути допис у коме се тражи да
сви руководиоци у РНС поштују „ Правилник“ и закључке Комисије за израду критеријума
за оцену личних и групних резултата рада и поделу запослених по категоријама.
Правилником и Записником Централне комисије, прописано је да руководиоци своје оцене
морају саопштити радницима ( на Огласној табли ) и да радници имају право да се жале
Кадровској служби и Синдикату РНС. Прописано је и да Комисија РНС ( до сада се ни
једном није састала ) разматра примену Правилника и жалбе радника.
Синдикату РНС и поред захтева, нису достављене оцене за четврти квартал 2009.године.
ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ЧЛАНА 56. КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
Чланом 56. Колективног уговора , дефинисано је да запослени има право на зараду или на
приход из остварене добити, не мањи од 10% од износа остварене добити ( 13 плата ).
Послодавац предлаже измену члана 56. Колективног уговора, тако да гласи:
„ запослени има право на исплату премија на основу резулата за календарску годину у којој
је радио у НИС а.д. Висина исплате зависи од резултата рада самог запосленог и пословања
НИС а.д. и утврђује се одлуком надлежног органа. Уз услов 100%, испуњавања свих
планских задатака, висина исплате не може да износи мање од 8,3% од годишње зараде
запосленог, укључујући исплату у складу са чланом 14. Социјалног програма. Под
годишњом зарадом подразумева се основна зарада или фиксна зарада, која је обрачуната
запосленом у обрачнском периоду ( календарска година ) „.
Синдикат ЈСО НИС није прихватио овај предлог, али је од послодавца затражено да
синдикатима достави информацију, шта би био резултат ове измене у односу на сваког
радника у НИС-у.
По добијању информације, Синдикат РНС ће информисати своје раднике и тражити њихов
став пре доношења коначне одлуке.

СИНДИ Информатор
УМЕСТО МАРКИЦА ЗА ПРЕВОЗ – ГОТОВИНА
Одбор Синдиката РНС је прихватио предлог послодавца о измени „ Правилника о ближим
условима остваривања права и начина исплате на накнаду трошкова и других примања“ у
члану 2. који по предлогу послодавца треба да гласи: „ Запослени има право на накнаду
трошкова превоза ради доласка и повратка са рада у висини 100% цене превозне карте, у
јавном саобраћају градском, приградском и међуградском, за дане када је запослени радио.
Исплата ће се вршити након исплате коначног обрачуна зараде , а најкасније до 15-ог у
месецу. Истим Правилником, чланом 3. ( за који није предложена измена ) прописано је:
„ У огранцима, односно, деловима огранака НИС а.д. у којима је организован превоз
запоsлeних на рад и повратак са рада, запослени нема право на накнаду трошкова превоза.
Запослени нема право на трошкове превоза ни када одсуствује са рада по било ком основу“,
што значи, да ће организовани превоз у РНС остати и даље.
ОДМОР И ОПОРАВАК НАШИХ РАДНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА РНС
Одбор Синдиката РНС прикупља понуде како би радницима РНС омогућио одлазак на
Златибор и у Врњачку Бању по што повољнијим условима у терминима који сами изаберу.
По усвајању Финансијског плана, ( крајем марта ) Одбор ће донети одлуку када, где и колико
радника ће слати организовано о трошку Синдиката РНС, а по Правилнику.
ТОПЛИ ОБРОК КАО И ДО САДА
Генералном директору НИС а.д. Кирилу Кравченку постављено је питање: „ Да ли ће се у
НИС а.д. увести бонови за топли оброк, уместо досадашње исплате готовине „? Уследио је
одговор: „ Пословодство ово питање до сада није разматрало „.
МОЖДА ЖЕЛИТЕ ДА ЗНАТЕ
У 2009.години РАФИНЕРИЈУ ЈЕ НАПУСТИЛО 137 радника, а у току јануара месеца
2010.године, још 28 радника.
Тренутно у Рафинерији ради 809 радника, од тога 133 жене и 676 мушкараца.
Бруто зарада запослених у НИС-у у јануару месецу износила је 85.524,00 динара, односно,
нето, 60.916,00 динара.
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРУ СИНДИКАТА
Представа „ ЛЕГИЈА ЧАСТИ „ гостовање у НИС-у Нафтагас, 24.фебруара у 20,00 часова.
Играју: Светлана – Цеца Бојковић, Миодраг Крстовић и Ђуза Стоиљковић. Члан Синдиката
НИС РНС једну улазницу добија бесплатно, за више улазница цена је по једној улазници
800,00 динара. Пријаве су до 17.02.2010.године, на локал 375 код Биљане Јошић.
ПОТПИСАН УГОВОР ЗА БОРАВАК РАДНИКА НА ЗЛАТИБОРУ
Коначиште „Лесковитас“ нуди нашим радницима боравак на Златибору у 3,5,7 и 10 дана, на
бази пуног пансиона ( доручак, ручак, вечера – шведски сто ) по цени од 1.890,00 + 100,00
дин. боравишна такса. Отплата је на шест месечних, односно, дванаест полумесечних рата.
Заинтересовани радници се могу пријавити лично у канцеларију Синдиката, седам дана пре
термина који желе да користе како би им се уговорио смештај и издао ваучер.

