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Број: 8         Датум: 14.04.2010. 

 

ОТПОЧЕЛА СА РАДОМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА СИНДИКАТА РНС  
 

На адреси: www.sindirns.org.rs од 01.04.2010.године. постављена је интернет страница 

Синдиката РНС у жељи да све информације о раду Синдиката буду увек доступне радницима 

Рафинерије.  

 
ОДРЖАНА 10. РЕДОВНА СЕДНИЦА ОДБОРА СИНДИКАТА РНС 

 
На предлог Комисије за материјални и социјални положај радника, додељене су позајмице по 

следећем распореду: 25.04.2010.- Васиљевић Радислав, Шпирић Слободан, Михаљица Сања, 

Јелић Милан, Јосиповић Зоран и Поповић Милан, а 05.05.2010.године.- Дмитровић Милорад, 

Гвозденовић Дејан, Вељков Владимир, Вулин Миленко, Бешењи Тања и Ђукић Душан. 

 

ОДМОР НА ЗЛАТИБОРУ 

 
На основу Уговора потписаним са „ О ЗОНЕ „ радници могу користити услуге хотела „ Вис „ 

и „Коначиште  Каћун „ на Златибору директним позивом за резервацију смештаја на бројеве: 

тел/ фах 031/841-467 и моб: 064/ 888-63-36  
Цена смештаја „Вис“ – 2.250,00 дин/ полупансион, „Коначиште Каћун“ – 1.800,00 

дин/полупансион. Пре одласка на одмор, неопходно је извршити уплату од 25% укупно 

договореног панисон – дана, а преостали износ се отплаћује у 6 месечних, односно, 12 

полумесечних рата које ће се обустављати административном забраном. Формулар 

административне забране пре одласка на одмор потребно је преузети  у Служби обрачуна 

плата у РНС. Детаљније услове Уговора можете погледати на сајту Синдиката РНС. 

 

ПОЧИЊЕ СА РАДОМ ОДМАРАЛИШТЕ НА ОСОВЉУ 
 

Одбор Синдиката РНС је прихватио понуду одмаралишта на Осовљу да радници, чланови 

Синдиката РНС викендом могу користити услуге некада за нас врло атрактивног Осовља. За 

сваког радника, Синдикат РНС ће сносити трошкове боравка једног викенда у години. 

Детаљније о почетку рада и условима коришћења Осовља, објавићемо накнадно по добијању 

понуде. 

 

ПРЕДЛОГ НОВОГ НАЧИНА ОБРАЧУНА КОЕФИЦИЈЕНАТА 
 

Послодавац је доставио Радној групи НИС-а ( у којој немамо нашег представника ) Предлог 

и извршио презентацију новог начина обрачуна коефицијената за сва радна места у НИС а.д. 

Предлог се може видети  у целости на сајту Синдиката РНС. 

 

ПОНОВО ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ И ПОКРАЈИНСКОГ СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ 

 

Одбор Синдиката РНС је донео Одлуку о учлањењу у Синдикат енергетике и петрохемије 

града Новог Сада и Покрајине Војводине . 



СИНДИ   Информатор 

             

 

ЈОШ УВЕК НИШТА НОВО О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У РНС 
 

И поред свакодневног инсистирања Синдиката обе рафинерије код пословодства НИС-а, да 

се организација и систематизација коначно заврши, послодавац још увек нема одговор када 

ће бити готов предлог организације.  

 

ЖАЛБА РАДНИКА НА ПОВРЕДУ ПРАВИЛНИКА О СТИМУЛАТИВНОМ 

НАГРАЂИВАЊУ 
 

Одбор Синдиката је разматрао Жалбу радника Одржавања на непоштовања одредби 

Правилника о стимулативном награђивању,  и констатовао да је жалба основана, што ће 

представници Синдиката презентирати Комисији РНС чији се састанак очекује. 

 

ПРЕДЛОГ ЗА КЛИЗНО РАДНО ВРЕМЕ И АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ НА КАПИЈИ 4 

 

Донета је Одлука да се упути захтев пословодству НИС-а о увођењу клизног радног време у 

РНС са почетком у 6,45 до 7,15 и 14,45 до 15,15 због великих гужви које настају приликом 

одласка и доласка на посао. Предложити ГСП-у, да стави у функцију аутобуско стајалиште 

на Капији 4 и да се време поласка аутобуса из Шангаја помери на 14,55. 

 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДНИКА НА ПОСЛОВЕ И РАДНЕ ЗАДАТКЕ МИМО АНЕКСА 

УГОВОРА О РАДУ 
 

Синдикат РНС разуме потребу распоређивања радника на радна места која нису у склопу 

њиховог Анекса уговора о раду, али захтева  да сва распоређивања буду пропраћена 

валидном документацијом како би се, у случају било каквог спора или повреде, могло тачно 

дефинисати ко је и када, распоредио радника на радна места мимо њихових анекса уговора о 

раду.  

Уједно позивамо све радника да пре ступања на радне задатке и послове који нису 

предвиђени њиховим анексима, провере да ли је урађена комплетна пратећа документација. 

 

ОПОРАВАК РАДНИКА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
 

Одбор Синдиката је донео Одлуку да због високих цена у хотелу „ Меркур“ у Врњачкој 

Бањи, (35.000,00 дин. од чега би радник био у обавези да плати 10.000,00 дин.), Комисија за 

заштиту права радника прикупи повољније понуде других хотела у Врњачкој Бањи,  како би, 

целокупне трошкове боравка за своје чланове,  платио Синдикат РНС. Детаљнија 

информација у наредном броју Синди информатора. 

 

НОВА ПРЕМИЈЕРА 11. МАЈА У НИС а.д. НОВИ САД  
 

Комисија за културу Синдиката РНС води Вас на нову премијеру црнохуморне комедије       

„ АРСЕНИК И СТАРЕ ЧИПКЕ“, 11. маја у 20,00 часова у позоришту Пословне зграде НИС-

а, Народног фронта 12. У представи играју:Борис Миливојевић, Горица Поповић, Сека 

Саблић, Никола Вујовић, Младен Андрејевић, Бранислав Зеремски и Небојша Миловановић. 

Цена регресиране карте је 800,00 динара, ( радник може да купи највише две карте). 

Пријаве су код Биљане Јошић на локал 375, од 14.04. – 30.04.2010.године. 

 

Све детаљније информације можете наћи на  нашој интернет страници 
www.sindirns.org.rs  


