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

Број:

http://www.sindirns.org.rs;

email: vladimir.ilic@nis.rs
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Датум: 30.12.2010.

У животу сваког човека изазов постоји
да би се прихватио, успех да би се
остварио и срећа да би се доживела!
У НОВОЈ 2011. години, ЖЕЛИМО ВАМ
ПУНО ИЗАЗОВА, УСПЕХА И СРЕЋЕ !

ДОПИС ХР ДИРЕКТОРУ НИС-а
Датум: 28.12.2010.године.
Наташа Стаменковић, заменик ХР директора
Поштована,
обраћам Вам се овим дописом како би заједно спречили све евентуалне протесте и изливе гнева
радника РНС.
Обавестили сте нас, да је организација и систематизација РНС усвоје од стране Пословодства
НИС а.д. и да ће њена примена почети 01.01.2011.године.
Наше задовољство је кратко трајало, јер се данас кроз РНС пронела вест, доиста незванично, да
ће се Анекси уговора о раду делити само за поједина радна места у деловима РНС по новој
организацији, а да ће велики број радних места и извршиоца остати непопуњена, наводно по
налогу Бељавски Олега ( ја лично нисам добио одговор да ли је информација тачна или не од
директора РНС ).
Сматрамо да су овакве активности и одлуке уколико су истините, у супротности са Вашом
Одлуком, и да се требају издати Анекси уговора за сва радна места и бројем извршиоца по
усвојеној организацији РНС.
Да ли ће и када, поједини делови РНС бити издвојени у неки други организациони део НИС а.д.
чућемо и видећемо, отом потом!
Молимо Вас да овај наш допис размотрите и што хитније нас известите о Вашем ставу.
Унапред Вам се захваљујемо на разумевању!

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА РНС
Илић Владимир – Фики

ОДГОВОР ХР ДИРЕКТОРА НИС-а
Поштовани колега Илићу,
као одговор на Ваш допис који сте упутили 28.12.2010.године, у циљу провере незваничне
информације у вези систематизације у Рафинерији Нови Сад, преносим Вам још једном став
менаџмента, који Вам је званично већ упутио ХР директор Прераде, Милош Давидовић.
Од 01. јануара 2011.године, запослени у Рафинерији Нови Сад добиће Анексе на уговоре о раду
у складу са систематизацијом која је од стране Послодавца и Репрезентативног синдиката
усвојена у месецу августу 2010.године.
Дакле, став менаџмента није промењен у односу на оно што је већ искомуницирано ка
запосленима у Рафинерији Нови Сад.
Замолићу Вас, као председника Синдиката РНС да утичете на наше колеге у Рафинерији Нови
Сад, да не подлежу гласинама и незваничним и непровереним информацијама.
Врата ХР Дирекције су увек отворена за све запослене у компанији НИС а.д. па Вас молим да и
даље имамо добру и директну комуникацију, како бисмо спречили проблеме који настају
беспотребно.
Поздрав
ХР ДИРЕКТОР
Наташа Стаменковић

ПОДРЖАН ЗАХТЕВ ЗА БЕНЕФИЦИРАНИ РАДНИ СТАЖ
На седници Одбора Синдиката ЈСО НИС а.д. одржаној 16.12.2010.године, донет је следећи
Закључак:
Подржава се захтев Синдиката РНС и РНП да се у Рафинеријaма свим запосленима који имају
непрекидног радног стажа 10 година на бенефицираним радним местима, призна
ретроактивност.

ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ
Галерија сатова и накита „БЕРИЋ“, Нови Сад – СПЕНС ( главни улаз ), Базар 2 спрат,
тел: 021/ 571-337
Месара „ ШТРАНД „ Нови Сад ( сви објекти у Новом Саду и околини ) тел: 021/479-00-60
„ АУТО СТЕПА „ – регистрација, осигурање аутомобила: Нови Сад, Краљевића Марка 25,
тел: 021/ 661-99-90
СТР „Викторијана“ – Нови Сад, Сутјеска 2 – Дечија опрема и играчке

Све детаљније информације можете наћи на нашој интернет страници

www.sindirns.org.rs

