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ПОНОВО О ПРЕВОЗУ ЗА СВЕ РАДНИКЕ РНС
Изменом „ Правилника о ближим условима остваривања права и начина исплате на
накнаду трошкова и других примања“ СВИМ радницима РНС биће плаћени трошкови
превоза за долазак и одлазак са посла, у готовини, у висини цене превозне карте за свако
превозно средство јавног саобраћаја које користе за најбржи и најекономичнији долазак –
одлазак на посао.
Сваки радник РНС мораће да попуни и потпише изјаву и да уз њу приложи копију
личне карте како би остварио право на надокнаду превозних трошкова.
Превозни трошкови за месец март биће исплаћени 15.04.2010
Упуство о начину попуњавања изјаве може се добити у канцеларији Наде Мицић
Поповић у управној згради РНС где се и предају попуњене изјаве.
Рок за потписивање изјава је 12.март.
ПРЕСТАЈЕ ОРГАНИЗОВАНИ ПРЕВОЗ ЗА РАДНИКЕ РНС
НИС Нафтагасу, као носиоцу организованог превоза, ОТКАЗАН је организовани превоз
за раднике РНС и учешће у трошковима.
НИС Нафтагас још није донео одлуку да ли ће и када отказати организовани превоз својих
радника. Организовани превоз радника НИС Нафтагаса ће се наставити до доношења
одлуке њиховог пословодства а до тада раници РНС могу користити овај вид превоза.
УСКОРО НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РНС
Директор РНС нас је обавестио да је предлог нове „Организације и систематизације“ у
РНС достављен Пословодству НИС Петрола на разматрање, а по усвајању биће
презентиран Синдикату РНС и радницима

НАСТАВЉЕНИ ПРЕГОВОРИ О ИЗМЕНИ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА НИС а.д.

ЧЛАНА

56.

И

ЧЛАНА

40

Како је НИС у 2009 год. пословао са губитком, нису се стекли услови за примену члана 56
Колективног уговора за НИС ( 13 плата) па је послодавац предложио измену тог члана о
чему смо вас информисали у претходном „ Синди РНС информатору“.
Настављају су преговори са пословодством НИС а.д. 5.3.2010
Представници репрезентативних синдиката су тражили да се исплата новогодишњег
поклона, по члану 14 Социјалног програма, не одбија од годишње премије што су
представници Пословодства у преговарачком тиму и прихватили, а коначну одлуку донеће
Генерални директор НИС а.д.
У наставку преговора остало је да се дефинише:
- нови текст члана 56 Колективног уговора за НИСа.д.,
- колики би новчани износ сваки радник у деловима НИСа.д. добио као годишњу
премију,
- да ли би сваки радник у деловима НИСа.д. добио исти износ или би износ зависио
од коефицијента радника ,
- уколико би синдикати прихватили предлог, када би се извршила исплата
По завршетку преговора упознаћемо раднике РНС са понудом , а сваки радник ће се преко
свог члана Одбора Синдиката РНС изјаснити о прихватању или не прихватању понуде.
Одбор Синдиката РНС ће донети одлуку о предлогу , поштујући вољу већине радника.
УПИС АКЦИЈА
Отварање власничких рачуна и пријем Налога за пренос бесплатних акција „НИС“ а.д. ће
се вршити у свим филијалама Ерсте Банке АД Нови Сад, без надокнаде. Потребно је да
акционари понесу са собом личну карту и потврду о власништву акција.
КО ПИШЕ И ОБЈАВЉУЈЕ „ СИНДИ РНС ИНФОРМАТОР“ ?
За све што је написано и што ће бити написано у „Синди РНС информатору“ главни и
одговорни „кривац“ је председник Синдиката РНС, Илић Владимир – Фики, кога
можете 24 часа дневно позвати на мобилни телефон 064 888 46 60 ,уколико имате питања
везана за информације које објављујемо.
На сва ваша питања добићете одговор (уколико знамо одговор) и размотрићемо заједно
све ваше предлоге, сугестије и критике како би овај наш „Синди РНС информатор“
постигао свој циљ , а то је што боље и потпуније информисање радника РНС.
Синдикат РНС финансира штампање „Синди РНС информатора.“

