
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ НОВИ САД
Датум: 21.04.2011.године.

З А П И С Н И К
са 2. Редовне седнице Синдиката РНС одржане у четвртак, 21.04.2011.године, са почетком у
8,оо часова и следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ:
1. Усвајање Записника са претходне седнице
2. Избор члана Одбора из Изборне јединице ЕНЕРГАНА
3. Усвајање Извешатаја о раду Синдиката у 2010.години, као и Финансијског

извештаја у 2010.години
4. Усвајање Плана рада Синдиката РНС за 2011.години, као и Финансијског плана за

2011.годину.
5. Информација о коначном Предлогу текста Колективног уговора
6. Информација о раду Синдиката ЈСО НИС за период од претходне седнице
7. Информација о току израде Нове организације БЛОКА ПРЕРАДЕ
8. Усвајање Предлога комисије
9. Информација о давању донација
10. Текућа питања

Седници присуствовали: В.Илић, М.Васић, Д.Богојевић, З.Јосиповић, Љ.Гајинов, 
Р.Станковић, Д.Миолски, З.Аџић, Н.Лугоња, Д.Јефтић, З.Јеличић, Д.Сарић и М.Тубић.

Седници нису присуствовали: С.Тодорић, В.Стјепановић, М.Зорић, В.Дракул .

АД.1. Записник са претходне седнице једногласно усвоје уз примедбу члана Одбора Недељка
Лугоње, да се у Записнику не налазе имена присутних и одсутних чланова Одбора као и да нису
наведена имена чланова Одбора који су учествовали у дискусијама по разним тачкама Дневног
реда. Примедба је једногласно усвојена и донета Одлука да се у наредним записницима наведу
имена присутних и одустних чланова Одбора као и учесника у дискусијама.

АД.2. В. Илић је дао кратку уводну реч, а везано за избор новог члана Одбора Синдиката РНС
из Изборне јединице ЕНЕРГАНА. Наиме, запослени у овој Изборној јединици су предложили
да се за члана Одбора Синдиката РНС именује МИЛАН ТУБИЋ. 
Чланови Одбора Синдиката РНС су предлог једногласно прихватили и МИЛАНА ТУБИЋА
именовали за новог члана Одбора Синдиката испред Изборне јединице ЕНЕРГАНА.

АД.3. Извештај о раду Синдиката РНС за 2010.годину, чланови Одбора једногласно усвојили. 
Финансијски извештај за 2010.годину, чланови Одбора такође једногласно усвојили уз
закључак да се сазову чланови Надзорног одбора како би изабрали новог председнике усместо
досадашњег Будимира Шћекића који је стимулативно напустио РНС.

А.4. План рада Синдиката РНС као и Финансијски план за Синдикат РНС за 2011.годину
једногласно усвојени.

АД.5. Предлог текста Новог Колективног уговора за НИС презентиран је на састанку одржаном
20.04.2011.године, са почетком у 12,оо часова у згради НИС-а. С обзиром да су чланови Одбора
присуствовали презентацији Новог Колективног уговора, уследила је краћа дискусија у којој су
учествовали: В. Илић, Д.Миолски, Н.Лугоња, З.Јеличић. Н. Лугоња је поставио питање: Колико
ће радници из Производње горива, после „ грејдовања“ бити оштећени.?



Одговор на питање дао је В. Илић и информацију шта ће са свим радницима запосленим у
РНС бити после „грејдовања“. Највероватније ће сви радници у НИС а.д. применом грејда 
задржати садашње коефицијенте. Мрежу грејдова ће за блок прерада израдити Комисија коју је 
именовао генерални директор НИС а.д., али нажалост, у тој Комисији нема ни једног 
представника РНС. Синдикат РНС је упутио протестно писмо пословодству на овакву одлуку 
генералног директора. Даље у дискусији учествовали: Д. Миолски, Н.Лугоња, З.Аџић,
М.Васић, Д. Богојевић, Р.Станковић и З. Јеличић, који је у свом излагању изразио сумњу да ће
новосадска Рафинерија остати незаштићена, као и констатацију да су коефицијенти у
администрацији јединаки коефицијентима у Производњи. 
Члан Одбора Д.Богојевић се одбратио лично председнику Синдиката РНС В. Илићу и тражио
да се председник изјасни и да мишљење о Предлогу текста Колективног уговора. У свом
излагању В. Илић је рекао да је Колективни уговор по његовом мишљењу добар, чак и бољи
него што су очекивали. Ставља се на гласање доношење одлуке о давању мишљења да се
подрже измене и допуне Предлога текста Колективног уговора. Предлог је једногласно
усвојен.

АД.6. Информацију о раду Синдиката ЈСО НИС а.д. дао је В. Илић и кратко пренео све што се
од претходне седнице до данас урадило а то је: Донето је упутство уа лекарске прегледе
радника запослених у НИС-у као и преглед за жене у Ср. Каменици,  у изради је Правилник за
солидарну помоћ као и формирање Централне комисије за примену истог, пензионерима НИС-а
укинуте досадашње бенефиције али ,ради се на томе да се Удружењима пензионера НИС-а
доделе одређена средства. В. Илић је предложио а чланови Одбора прихватили да се позову
наши пензионери и да направе удружење пензионера РНС како би и они остварили право на
коришћење одређених средстава. Следила је информација о отпремнинама и њиховој
реализацији у свим деловима НИС-а па и у РНС, као и израда Организације блока прераде. 

АД.7. Информацију о току израде Организације БЛОКА ПРЕРАДЕ дао је В. Илић. Како је
израда организације још увек у току, и инфомрације око исте намнису доступне за сада. . 
Међутим, чланове Одбора Синдиката интерно ће о свему информисати В. Илић као члан Радне
групе за израду организације.Такође је упознао присутне са ставом представника РНС да се за 
сваког радника у РНС мора предвидети радно место. 

АД.8. Комисија за Материјални положај радника ставила је на гласање Предлог за доделу
позајмица радницима РНС у четири групе. Предлог су чланови Одбора једногласно усвојили и
донели одлуку да се исплата врши према наведеним групама почев од 05.04.2011.године. 

АД.9. Информацију о донацијама дао је В. Илић. Радник Драган Тодорић, поднео за захтев за
донацију за првенство у Немачкој које ће се одржати у јуну месецу. Радница Оморјан Клара, 
поднела је захтев за донацију деце на такмичењу у шаху.

АД.10. Како је досадашњи председник Комсиије за културу Биљана Јошић поднела оставку, В. 
Илић је предложио да се за председника ове Комисије именује Драган Брзак. Чланови Одбора
су једногласно прихватили предлог.
Прихваћен је и предлог да се депонује потпис подпредседника Синдиката РНС Милана Васића. 
Такође је донета одлука да се одобри донација Традиционалној манифестацији ЧОБАНСКИ
ДАНИ која ће се одржати 28.05.2011.године у Чуругу на Тиси.

Записник водила и сачинила: Председник Синдиката РНС
Александра Стакић,с.р. Владимир Илић,с.р.


