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Број:  6         Датум: 22.03..2010. 

ВЕСТИ ИЗ СИНДИКАТА РНС 

 

- УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИJСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009  

На седници Одбора Синдиката РНС одржаној 12.03.2010. усвојен је извештај о раду и 

финансијски извештај за 2009 годину. Планирани приходи су били у износу од 11.400.000,00 

динара а реализовани су приходи од 11.314.993,94 динара. На расходе по финансијском 

плану утрошено је 10.415.982,81 динара. Разлика је коришћена на име позајмица раднцима. 

Највише средстава је потрошено на име Фонда солидарности (бесповратна давања) 

2.131.650,00 динара и на заштиту права радника, по Колективном уговору, 2.669.644,45 

динара. На име позајмице радницима је дато 4.554.000,00 динара. 

-УСВОЈЕН  ПЛАН РАДА И ФИНАНСИJСКИ ПЛАН ЗА 2010. 

Како се број радника у РНС смањио за 1/3 у односу на 2009. и приходи Синдиката РНС ће 

бити мањи. Планирани приходи у 2010 год. износе 7.100.000,00 динара. Највећи део 

планираних средстава и у 2010. биће потрошено на заштиту права радника (одмор, опоравак 

и рехабилитацију),  на фонд солидарности (бесповратна давања) и на позајмице радницима. 

Ове године неће се давати бесповратна помоћ радницима са најнижим примањима, а за сва 

остала давања предвиђена Правилником фонда солидарности (болест радника или члана 

његовог домаћинства дужа од 6 месеци, рођење детета, повреда на раду, смрт радника и 

елементарне непогоде) биће исплаћиван износ од 15.000,00 динара. Позајмице радницима у 

износу од 20.000,00 динара са роком враћања од 10 месеци, биће редовно исплаћиване по 

редоследу пријављивања. 

- УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ ПРАВИЛА О РАДУ СИНДИКАТА РНС 

По досадашњим „Правилима о раду Синдиката РНС“, чланови Синдиката РНС могли су 

бити само радници ОД Рафинерије Нови Сад. Усвојеним изменама , чланови Синдиката РНС 

могу бити и радници делова НИС а.д. чије је место рада у ОД РНС. 

Мандат члановима Одбора, Надзорног одбора. председнику и потпредседнику Синдиката 

РНС је пет година, на основу Статута синдиката Србије и Правила ЈСО НИС. 

-  УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ „Правила за коришћење организованог опоравка и 

рехабилитације у вези превенције радне инвалидности запослених“ 

Новина у овим  Правилима је да се одмор и опоравак радника РНС поред бања може 

организовати и у хотелима и одмаралиштима у Србији. 

Правилима је предвиђена само могућност групног одласка радника на одмор и опоравак на 

основу објављене понуде од стране Комисије за заштиту права радника са тачно утврђеним 

термином, местом и бројем радника. Остале одредбе Правила се нису мењале. 

На нашем сајту  http://www.sindirns.org.rs  можете прочитати комплетан матријал и 

одлуке са седнице Одбора Синдиката РНС. 

 

ВЕСТИ ИЗ НИС а.д. 

 

- ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАФИНЕРИЈА ДО КРАЈА МАРТА 

На састанку Одбора ЈСО НИС одржаног 17.03.2010 у Овчи, директор Петрола за ХР послове 

,Устинчев обавестио је чланове Одбора да ће организација и систематизација обе рафинерије 

бити завршена до краја марта, а потом достављена репрезентативним синдикатима на 



СИНДИ   Информатор 

             

разматрање и давање примедби на предложене коефицијенте. Усвајање организације, 

систематизације и аналитичке процене радних места, очекује се до краја априла. 

Подсећамо раднике да синдикати не могу давати примедбе на организацију и 

систематизацију радних места већ само сагласност на коефицијенте. 

Синдикат РНС ће, по добијању предлога Организације, упознати све раднике са истим преко 

одборника и сајта, а Одбор Синдиката РНС ће на својој седници размотрити све примедбе и 

сугестије и заузети ставове које ће наши представници у преговорима са Пословодством 

НИС а.д. заступати. 

 

- ПРЕГОВОРИ О ИЗМЕНИ ЧЛАНА 40 И 56 КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА СЕ 

НАСТАВЉАЈУ. ПОСЛОДАВАЦ ТРАЖИ И ИЗМЕНУ ЧЛАНА 49. 

Представници Пословодства НИС а.д. у преговарачком тиму, повукли су своју ранију понуду 

(објавили смо је у претходном Синди РНС информатору) и предложили да представници 

Синдиката прихвате понуђен предлог измена члана 40 и 56 К.У. а да ће Генерални директор 

НИС а.д. донети одлуку о евентуалној исплати годишње премије радницима делова НИСа  у 

зависности од расположивих средстава. 

Синдикат ЈСО НИС није прихватио ову и овакву понуду већ је донео одлуку коју ће 

проследити другом репрезентативном Синдикату ЈСО Нафтагас и Пословодству НИС а.д. 

Одлука гласи : „Да се сваком раднику НИС а.д. исплати једна просечна нето зарада из месеца 

који претходи месецу исплате на име годишње премије“ 

Послодавац је у међувремену понудио и измену  члана 49 „да се исплата зарада врши једном 

месечно до 10 у месецу“ 

Преговори се настављају (рок за преговарање је 45 дана, протекло је 30 дана) 

Сазнајемо да је послодавац на састанку са Одбором Синдиката ЈСО Нафтагас предложио да 

и радници РНС не добију годишњу премију ?. 

 

- ЗАХТЕВ ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД СВИХ РАДНИКА НИС а.д. И 

СПЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД ЖЕНА 

-  

Одбор Синдиката ЈСО НИС упутио је захтев Пословодству НИС а.д. да испоштује одлуку 

Управног одбора НИС а.д од новембра 2007. да се сваком  раднику НИС а.д  који то жели 

омогући специјалистички лекарски преглед  једном годишње. 

Уједно је тражено да се свим женама у НИС а.д. омогући специјалистички преглед. 

 

У НИС а.д. , на дан 31.01.2010 год. било је запослено на неодређено време 11010 

радника, а просечна зарада по запосленом у месецу фебруару износила је 84.432 динара 

бруто, односно нето 60.201 динар. 

 

ВЕСТИ ИЗ РНС 

 

У деловима РНС велика полемика је вођена међу радницима на основу незваничних 

информација, а у вези будуће „организације и систематизације радних места у РНС“ као и о 

распоређивању радника на радна места.  

Како смо у претходном броју „Синди РНС информатору“ писали, послат је предлог нове 

организације РНС (коју је саставило Пословодство РНС), Пословодству НИС Петрола на 

разматрање и доношење одлуке. 

Синдикат РНС није упознат са предлогом из РНС па због тога не може учествовати у 

расправама на које нас позивате, и не може давати информације (јер их и не зна) ко ће на ком 

радном месту радити и да ли ће бити вишка радника.  

 

ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 25 РАДНИКА РНС   

За чланове Синдиката РНС резервисан је термин у Врњачкој Бањи. од 16 – 26 .маја 2010. 

Комисија за заштиту права радника ће почетком априла расписати понуду за пријављивње. 


