
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РНС
Датум: 02.02.2011.године.

З А П И С Н И К

са I Редовне седнице Одбора Синдиката РНС одржане 02.02.2011године, са почетком у
8,00 часова и следећим:

ДНЕВНIМ РЕДОМ:

1. Усвајање Записника са претходне седнице
2. Анализа усвоје систематизације и организације и подела Анекса уговора о раду
3. Анализа увођења платних разреда ( грејдовање )
4. Предлог измене и допуне Колективног уговора ( годишња стимулација )
5. Предлог Комисије за материјални положај радника
6. Разно

Седници присуствовали: сви чланови Одбора Синдиката РНС, осим: Радована
Станковића, Владислава Стјепановића и Драгомира Богојевића

Пре усвајања Дневног реда, на предлог председника В. Iлића допуњен је Дневни ред
под тачком 6. Разно и то: избори у РЈ Енергетика, долазак ген.дир.К.Кравченка у РНС
( припремити питања за састанак), лекарски преглед за све раднике РНС укључујући и
систематски преглед за жене РНС,  стамбени кредити, годишњи одмор, избор делегата
за члана одбора у Покрајински синдикат енергетике и петрохемије, радници ТНГ-а, 
ватрогасна служба.

АД.1. Чланови Одбора Синдиката Записник са претходне седнице, једногласно
усвојили.

АД.2 По овој тачки Дневног реда уводну реч дао је председник Синдиката Владимир
Iлић. У дискусији су учествовали сви чланови Одбора синдиката РНС, анализирајући
усвојену систематизацију и организацију као и поделу Анекса уговора о раду. 
Разговарало се и о проблемима радника који нису мапирани по новој организацији. 
После краће дискусије Одбор Синдиката доноси следеће:

З а к љ у ч к е:

- упутити допис директорима Томчањију и Бељавском са питањем зашто Анекси
уговора нису подељени радницима са датумом 01.01.2011.године, и исто питање
поставити ген.директору на састанку у понедељак
- нико од радника се писмено није обратио Синдикату РНС са примедбама на нову
организацију, систематизацију и Анексе уговора о раду. Три радника су се усмено
обратили са молбом да им се реши проблем везан за радно место, што је и учињено. 
Радници који нису мапирани по новој систематизацији и организацији у РНС остају на
својим радним местима све док им се не понуди Анекс уговора о раду у неком другом
делу НIС-а.

АД.3. С обзиром да је већина чланова Одбора Синдиката РНС присуствовала недавно
одржаној презентацији на тему „ Предлог за побољшање система плаћања рада и
мотивације заполсених НIС а.д. „ – Грејдинг, једногласно су донети:



З а к љ у ч ц и:

- не прихватити никакво „грејдовање“ све док се на разматрање не достави „ мрежа 
грејдовања“ из које ће се моћи видети „ грејд“ ( платни разред ) сваког радног места у 
РНС.
- такође, инсистирати да радници у администрацији крену са грејдом 6, као и радници
у производњи .

АД.4. Кратку информацију о Предлогу измена и допуна Колективног уговора а везану
за годишњу стимулацију запослених у НIС-у као и Споразума између репрезентативних
Синдиката и послодавца о покретању поступка измене Социјалног програма за НIС а.д. 
Нови Сад дао је Владимир Iлић. 
Чланови Одбора су обавештени да је поменути Споразум стављен ван снаге, а да је
нови у изради. 

АД.5 Предлог Комисије за материјални положај радника једногласно је прихваћен.

АД.6. Након дускусије свих чланова Одбора Синдиката РНС по питањима у допуни
Дневног реда, једногласно су донети:

З а к љ у ч ц и:

-расписати изборе за члана Одбора Синдиката у ОЈ ЕНЕРГЕТIКА

-сваки члан Одбора до понедељка 7.02.2011.године, да припреми питања за састанак са
ген.директором К.Кравченком,

-једногласно усвојен предложени делегат МIЛАН ВАСIЋ у Покрајински синдикат
енергетике и петрохемије,

-упутити допис председнику ЈСО НIС Горану Такићу, а везано за обавезне лекарске
прегледе радника у Рафинерији нафте Нови Сад, као и за лекарски преглед за жене
запослене у Рафинерији нафте Нови Сад,  

-питања везана за стамбене кредите поставити К.Кравченку на састанку

-упутити допис директору Iвану Томчањију и тражити да руководиоци за сваког
радника одреди од један до три дана годишњег одмора по Колективном уговору ,

-проблем радника са ТНГ-а који по новој организацији нису мапирани и не припадају
Рафинерији нафте Нови Сад - такође питање поставити К.Кравченку

-проблем запослених у ватрогасној бригади РНС, такође питање поставити
К.Кравченку

-ОДРЖАВАЊЕ - блок сервиси – одвајање
Став Синдиката панчевачке Рафинерије је да се одржавање не одваја од садашњих
делова НIС-а. Синдикат РНС у потпуности подржава став Синдиката РНП.

Састанак завршен у 11,00 часова.

Записник водила и сачинила: Председник Синдиката РНС
Александра Стакић Владимир Iлић


