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Број: 9         Датум: 19.04.2010. 

 

ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 30 РАДНИКА ОД 15.-23.05.2010.године. 

 

Одбор Синдиката РНС позива све заинтересоване чланове Синдиката РНС да се пријаве 

лично у просторијама Синдиката ( попуњавањем пријаве ) уколико желе да, почев од 15.05. 

до 23.05.2010.године,  бораве у хотелу   „ Променада „ у Врњачкој Бањи. 

 

Синдикат је резервисао места за 30 радника у 

двокреветним собама на бази пуног пансиона.  

У овом хотелу  нема болничких терапија, па 

радници који то желе, терапије могу заказивати и 

платити у другим хотелима у Врњачкој Бањи. 

 

 

Пријаве су од данас, 19.04. до 30.04.2010.године, 

у просторијама Синдиката РНС. 

 

По завршетку пријављивања, Комисија за заштиту права радника ће одредити, сходно 

Правилима о коришћењу бања, ко ће користити  бању. Радници који су користили бању у 

току 2008. и 2009.године, о трошку Синдиката РНС,  не могу остварити параво на Конкурс у 

овом термину.  

 

Одбор Синдиката РНС је прихватио Предлог Комисије за заштиту права радника, да се 

радници одмарају у хотелу „ Променада „ због знатно нижих цена пансион услуга у односу 

на хотел „Меркур“ ( 3.500,00 дин/дан) где би радници морали учествовати са 10.000,00 

динара. С озбиром на знатно ниже цене пансион-дана у хотелу „Променада“ све трошкове 

пута и боравка, 8 пуних пансиона сноси Синдикат РНС.  

 

Уколико буде заинтересованих радника  и у септембру ћемо организовати одмор под истим 

условима.  

 

„МРТВА ТРКА„ У ПРЕГОВОРИМА ОКО ИЗМЕНЕ ЧЛАНА 40. И 56. КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА 

 

Послодавац остаје упоран у настојању да убеди два репрезентативна синдиката НИС а.д. да 

прихвате у потпуности његов Предлог Анекса III и не прихвата било какав предлог и ставове 

синдиката. 

 

Синдикат РНС је против Предлога измена Колективног уговора, јер по Предлогу и ставу 

Послодавца НИС а.д., радници РНС не би добили никакву новчану награду, или стимулацију 

за претходну годину. Да ли ће неки синдикати у НИС-у прихватити Предлог Послодавца да 

би остварили право на стимулативну награду и демократски надгласати представнике 

Синдиката РНС, обавестићемо вас уколико до тога дође.  

 

 



СИНДИ   Информатор 

             

 

ПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА О СТИМУЛАТИВНОМ НАГРАЂИВАЊУ 

 

Сходно Правилима о награђивању, сваки непосредни руководилац је у обавези  да,  до 3. у 

месецу, упозна раднике са оценама за претходни месец. Списак са оценама радника дужан је 

доставити својим радницима или га истаћи на огласним таблама. Било би добро ( препорука 

Синдиката РНС ), када би се сваки радник потписао поред своје оцене јер би се тако избегли 

сви евентуални неспоразуми.  

 

ГСП НА ПОТЕЗУ 

 

На иницијативну Синдиката РНС, директор РНС Иван Томчањи 

упутио је молбу ГСП-у, да се за редовна стајалишта аутобуса 

ГСП-а одреди и стајалиште на  Капији  4, као и да се време 

поласка аутобуса из Шангаја уместо у 15,05 помери на 15,00 

часова.  

 

Уколико ГСП прихвати нашу молбу, о томе ћемо обавестити 

наше раднике.  

 

ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ НА РАТЕ 

Одлуком Пословодства НИС а.д. да од 1. марта минимални износ за који радник може 

купити робу или користити услуге на Синдикалну потврду буде 10.000,00 динара доведени 

смо у ситуацију да морамо склапати нове уговоре а старе раскидати. 

Лимитиран је само минимални износ фактуре (10.000,00 динара) а број рата остаје по 

договору са даваоцем услуга или робе.  

ОПТИКЕ 

"ДОО "Интер оптиц" Нови Сад, Бул. Ослобођења 105, тел: 527-052 

ПЈ Оптика "Аxис Висуалис" Нови Сад, Косовска 1, тел: 551-651 

Оптика „ МОО „ Булевар Слободана Јовановића 16, тел: 402-244 

 

ЛАБОРАТОРИЈЕ 
"Микро Лаб" Нови Сад, Краљевића Марка 20, тел: 446-950 

 

СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ 

"Др. Оља Калем" Нови Сад, Балзакова 43, тел: 062/360-280 

 

СПОРТСКА ОПРЕМА 

"Треф Спорт" Н.С. Змај Јовина 22, Дунавска 2, СПЦ "СПЕНС" и ТЦ "Меркатор" 2 спрат  

тел: 064/821-3717 

" Luca Di Conte " Н.С. Змај Јовина 22, Дунавска 2, СПЦ "СПЕНС" и ТЦ "Меркатор" 2 спрат  

тел: 064/821-3717 

 

 

ПОТВРДЕ СЕ ПРЕУЗИМАЈУ У СЛУЖБИ ОБРАЧУНА ПЛАТА ! 

 

 

Све детаљније информације можете наћи на  нашој интернет страници 

www.sindirns.org.rs 

 


