СИНДИКАТ РАФИНЕРИЈЕ НОВИ САД
Датум: 09.04.2010.године.
ЗАПИСНИК
са 10. редовне седнице Одбора Синдиката РНС, одржане 08.04.2010.године, са почетком у 9,00
часова и следећим:
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
Усвајање Записника са 8. редовне седнице
Усвајање Записника са 9. редовне седнице
Предлог Комисије за материјални положај радника
Инфомација са седнице Синдиката ЈСО НИС ад
- предлог измена Анекса 3. Колективног уговора
- оптимизација
5. Договор око организовања одласка у Врњачку Бању 16.-26.05.2010-.године.
6. Уговор „ О ЗОНЕ“ – Синдикат – Златибор – Осовље
7. Текућа питања
- учлањење у Синдикат града Новог Сада Енергетике и петрохемије
Састанку присуствовали: В. Илић, М. Васић, Д. Миолски, А.Малеш, Н.Лугоња, З.Аџић,
Љ.Гајинов, С.Тодорић, Р. Станковић, З.Јосиповић, С.Перић, Д.Сарић, З.Јеличић,
Д.Богојевић, В.Стјепановић, Д.Јефтић , В.Дракул и А.Стакић.
Састанку нису присуствовали: М.Бокић и М. Зорић.
По позиву: Р. Пауновић.
Дневни ред једногласно усвојен уз допуну 7. тачке: Жалба радника за непоштовање
Правила о награђивању, клизно радно време, аутобуска станица на Капији 4
АД.1. Записник са 8. редовне седнице – Једногласно усвојен.
АД.2. Записник са 9. редовне седнице – Једногласно усвојен.
АД.3. Предлог Комисије за материјални положај радника – З.Аџић предложио да се
допуњени Предлог са групама 4.5.и 6. пролонгира и усвоји на следећој седници Одбора
Синдиката. Чланови Одбора једногласно усвојили предлог. Такође је донета одлука да се у
следећем броју Синди Информатора објави допуна Правила за доделу средстава по члану 8.
у којем треба да стоји да , радници који су добили позајмицу, не могу добити другу до
исплате претходне. Председник Комсије Д. Јефтић, дао је кратко образложење за предлог да
се у прву групу за исплату позајмице 08.04.2010.године, ванредно дода радник, Загорчић
Радивој због тешке материјалне ситуације
(операција супруге ). Одбор Синдиката
предлог једногласно усвојио. ( Прилог 1. Списак за доделу позајмице 5.04.,25.04. и 05.05.)
АД.4. Информација са 7. седнице Одбора Синдиката ЈСО НИС а.д. Председник
Синдиката РНС В. Илић, дао је информацију са седнице одржане 31.03.2010.године.и по
тачкама Дневног реда упознао чланове Одбора са: Информацијом са Преговарачког одбора
и заузимању става у вези измене и допуне Колективног уговора за НИС а.д. , информацијом
о предлогу методологије за плаћање рада запослених, разматрања дописа у вези измене
оснивачког акта ( ТНГ), разматрања коефицијената „ сектора за послове са мањинским
акционарима“, скупштини Одбора ЈСО НИС, конституисања Одбора ЈСО, колективним
осигурањем запослених у НИС-у, надокнади за лечење.У дискусији учествовали сви
чланови Одбора Синдиката. ( Прилог 2. Записник са 7. седнице Одбора ЈСО НИС а.д.)
*З.Јосиповић предложио да се комплетна информација објави у Синди Информатору.
*В. Илић препоручио члановима Одбора да у својим организационим деловима апелују на
раднике, да без званичног решења – Анекса уговора, не прелазе на друга радна места која
нису у оквиру РНС и њихове стручне спреме, јер у случају повреде или настале материјалне
штете неће имати заштиту.
*З.Аџић такође предложио, да се у интересу радника НИС-а ажурира сајт Синдиката НИС
ЈСО, како би радницима била доступна свака информација о раду Синдиката НИС ЈСО.
* Да се упути Допис Одбору Синдиката ЈСО НИС, да није тачна информација да је
обезбеђен бесплатан боравак у Врњачкој Бањи радницима НИС-а, као ни да, у Колективног
уговору не пише да је износ који се издваја за синдикалне оранизације намењен за
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упућивање радника у Врњачку Бању. Средства се користе и за нафтијаду, излете, коришење
одмаралишта на Осовљу...
АД.5. Договор око организованог одласка у Врњачку Бању од 16.-26.05.2010.
Члановима Одбора накнадно је достављен Предлог Комисије за заштиту права радника са
састанка одржаног 06.04.2010.године, у којем се предлаже да трочлана комисија у саставу:
З. Јосиповић, М. Васић и Н.Лугоња обиђу неке друге дестинације у Врњачкој Бањи и
околини како би се уговорио седмодневни аранжман за потребе организованог опоравка
радника РНС. З. Јосиповић образложио понуду хотела „ Променада „ у Врњачкој Бањи под
повољнијим условима. Све предложено чланови Одбора усвојили једногласно и донели
Одлуку да се упути директору допис да се комисији издају путни налози за одлазак у
Врњачку Бању.Такође је договорено да се путни трошкови регулишу плаћањем редовне
линије аутобуског превоза и рефундацијом трошкова горива у случају сопственог превоза.
По овој тачци Дневног реда, Н.Лугоња, известио чланове Одбора о раду Комисије по
питању давања Мишљења Синдиката у вези упозорења радника: Д.Бубњевић, Т.Лозића,
Р.Дурутовића, Р.Ђорђевић, Г.Лалић као и упозорења за :С.Бајшић, Р.Пујић, З.Малеш и
З.Михалачког. У оба случаја, Комисија је своје Мишљење донела и упутила директору
Ивану Томчањију. ( Прилог 3. Оба Мишљења у прилогу Записника)
АД.6.Уговор са агенцијом „О ЗОНЕ“. Владимир Илић кратко је образложио услове
потписаног Уговора агенције и Синдиката НИС-а за коришћење пансиона у хотелу „ Вис „ и
коначишта „Каћун“ на Златибору, као и понуду за коришћење одмаралишта Осовље. Одбор
једногласно усвојио предлоге. Објавити у Синди Информатору услове уговора за „Вис“ и
„Каћун“ као и понуду агенције „Лесковитас. ( Уговор за Вис и Каћун у прилогу Записника ).
Одбор поново потврђује донету Одлуку да сваком раднику једном годишње Синдикат плаћа
викенд на Осовљу. Почетак рада одмаралиште на Осовљу биће накнадно објављен.
АД.7.Текућа питања – Одбор Синдиката РНС једногласно усвојио предлог да се потпише
Одлука о учлањењу у Синдикат Енергетике и петрохемије града Новог Сада и Покрајине
Војводине.
* Жалба радника на непоштовање „ Правилника о награђивању“.После краће дискусије,
а на основу жалбе радника упућене Синдикату РНС, одбор једногласно доноси одлуку: да
се хитно упути допис директорима дирекција у ОД РНС да се на огласним таблама објаве
оцене радника, у супротном Синдикат РНС ће упутити допис генералном директору НИС-а.
Такође, од директора РНС Томчањи Ивана, поново тражити да Синдикату достави
појединачне оцене по организационим деловима РНС за први квартал 2010.године. Исто
тако, упутити Комисији допис да Одбор Синдиката РНС сматра да су сви радници
потписници Жалбе, у праву. ( Прилог 4. Жалба радника )
* На предлог С. Тодорић, а на иницијативу радника из Лабораторије, Одбор поново
предлаже да се упути допис директору да се, због великих гужви у доласку и повратку са
посла омогући радницима РНС у првој смени, клизно радно време и то долазак 6,45 – 7,15
и повратак од 14,45 до 15,15 часова. Такође упутити допис надлежној служби да се редовна
станица шангајског аутобуса постави ближе на капији 4 ( стајалиште већ постоји ) као и да
се обезбеди дупли аутобус на редовној линији Шангај – Нови Сад у повратку са посла у
15,оо часова због великих гужви.
* По питању „Плана спорта и спортске рекреације за 2010.годину“, Р.Пауновић кратко
образложио проблем финансијског плана Спортског друштва који још увек није
усвојен.План је први пут достављен директору РНС 14. септембра 2009.године, други пут
достављен 21.децембра 2009.године, али још увек немају информацију да су средства
одобрена. После краће дискусије Одбор Синдиката закључује да треба упутити директору
допис и тражити одговор, зашто још увек РНС нису одобрена средства за коршћење по
финансијском плану за спорт и рекреацију.
Састанак завршен у 12,20 часова.
Секретар Синдиката РНС
Александра Стакић

