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

Број:

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

34.

email: vladimir.ilic@nis.rs

Датум: 19.08.2011.

САЧИЊЕН СПИСАК ЗА ОДЛАЗАК У ЧАЊ
Комисија за заштиту прва радника Синдиката РНС, а у саставу: Недељко Лугоња – председник,
Васо Дракул, Душан Миолски и Владислав Стјепановић, на састанку одржаном у среду,
17.08.2011.године, на основу пријава радника за одлазак у Чањ у септембру месецу, донели су
одлуку да се у периоду од 09.–18.09.2011.године, упуте следећи радници који испуњавају
услове:
Велицки Ђорђе, Вулин Миленко, Подунавац Јовица, Аџић Славко, Сарић Данило, Хипик
Ђорђе, Јакшић Даринка, Винер Бранислав, Радукин Владимир, Миолски Васа, Андрејић Зоран,
Забунов Владимир, Михајлов Маријан, Дујаковић Борислав, Лончар Ђорђе, Лукић Здравко,
Поповић Д. Зоран, Васић Милан, Отић Новак, Јакшић Миланко, Тодоровић Вељко, Стојков
Миле, Дробац Предраг, Стојић Владислав, Симичић Ратко, Јованчевић Мирослав, Будимир
Ненад, Пекез Маринко, Јовановић Жељко, Лекић Росе, Гаговић Новак, Марковић Милан,
Јованчевић Жељко, Станковић Раденко, Ћосо Бошко, Бегановић Асмир, Којадиновић Станко,
Тадић Милан и Јовановић Милош.
Горе наведени радници треба да обезбеде сагласност непосредног руководиоца за
одсуствовање са посла, а потписану сагласност да доставе у Кадровску службу.
Такође молимо раднике да потврде свој одлазак на море и то до петка, 26.08.2011.године,
као и да се изјасне о начину превоза ( организовани или сопствени ) у супротном ће се
сматрати да су одустали.
Радници који су изразили жељу да на море поведу супругу или децу, могу то учинити под
следећим условима:
-

Уплата на лицу места у хотелу у Чању
14 € полупансион + 1,2 € боравишна такса и осигурање
За децу до 10 година који користе заједнички лежај 7 € + 1,2 боравишна такса и
осигурање
За децу до 10 година која користе посебан лежај 10 € + 1,2 € боравишна такса и
осигурање
Превоз 50 € по особи, а уплата за превоз је у Синдикату РНС

Молимо раднике да приликом потврђивања свог одласка потврде и одлазак за супругу
или децу.
Евентуалне жалбе на Одлуку Комисије доставити у Синдикат РНС, а коначну одлуку по
жалбама донеће Одбор Синдиката РНС.

ПОСЛОДАВАЦ И СИНДИКАТ ДОГОВОРИЛИ ПОЗАЈМИЦУ У ИЗНОСУ
ОКО 100.000,00 ДИНАРА

Као и ранијих година за набавку огрева, школског прибора и слично, договорена је позајмица у
износу бруто плате у августу ( око 100.000,00 динара ).
Исплата позајмице би била око 20. септембра.
Послодавац и синдикат договарају услове враћања позајмице као и висину камате. По
завршетку преговора радници ће бити позвани да сами одлуче да ли, и колику позајмицу желе
да узму.

www.sindirns.org.rs

