
Обавештавамо све запослене да на основу Одлуке Генералног директора НИС 
а.д. Нови Сад број 01/11/369 донете дана 20.04.2012. године,  НАФТНА 
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а.д. Нови Сад РАСПИСУЈЕ :

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОГОДНОСТИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СТАМБЕНИХ 
КРЕДИТА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2012.ГОДИНЕ

На Конкурсу могу учествовати сви запослени који испуњавају  следеће услове :

- Да је запослен на неодређено време у НИС а.д. Нови Сад;

- Да решава стамбену потребу у месту запослења односно месту које је у 
близини места запослења из кога може редовним средствима јавног 
саобраћаја свакодневно уредно долазити на посао и враћати са посла;

- да запосленом није, у претходних годину дана од дана објављивања 
Конкурса, изречена једна од мера за повреду радне 
обавезе/непоштовање радне дисциплине у складу са Законом о раду и 
Колективним уговором за НИС а.д. Нови Сад (упозорење или привремено 
удаљење са рада, без накнаде зараде, у трајању од 1-3 радна дана);

- да има сагласност Извршног директора блока/ ЗГД директора 
функције/директора функције, којој припада;

Формуларе Захтева за доделу погодности за добијање стамбених 
кредитазапослени могу преузети у просторијама Стамбеног центра и то :

 Стамбени центар Нови Сад – 5. Спрат, крило ____, канцеларија ____;
 Стамбени центар Београд- 7. Спрат, канцеларија 742;

Запослени такође могу конкурисати и електронским путем преко Портала 
Компаније..

Попуњене захтеве запослени предају на писарници ПЦ Нови Сад и ПЦ Београд.



Уколико запослени не испуњавају кумулативно све наведене услове, њихове 
пријаве неће бити узете у разматрање. 

Оперативна стамбена комисија (у даљем тексту: ОСК) ће у складу са 
одредбама Општег Стандарда Друштва „Додела субвенција за стамбене 
кредите запослених у НИС а.д. Нови Сад“ (усвојен Одлуком Генералног 
директора НИС а.д. Нови Сад бр. 01/11/71 од 30.01.2012.године – даље: 
Стандард)кандидате рангирати у 4 (четири) категорије, зависно од 
испуњености услова наведених у Стандарду и бодовати у оквиру категорије 
којој припадају (у коју су сврстани), а према критеријумима утврђеним 
наведеним Стандардом .

ОСК утврђује прелиминарне ранг листе (по категоријама), на основу којих 
Извршни одбор Друштва доноси Одлуку о коначним ранг листама.

Прелиминарне ранг листе (за сваку категорију запослених појединачно)се 
објављују на HR порталу у року од 5 радних дана од дана затварања Конкурса, 
а Одлука Извршног одбора Друштва о усвајању коначних ранг листа, у року од 
30 дана од дана завршетка овог Конкурса.

Уколико запослени коме је додељена погодност за добијање стамбеног кредита 
не искористи право на реализацију кредита према условима и у складу са
Одлуком Извршног одбора Друштваи у року од 6 месеци не обезбеди одобрење 
стамбеног кредита од стране пословне банке, губи право утврђено Одлуком. У 
том случају Извршни одбор Друштва доноси Одлуку којом укида право на 
реализацију погодности запосленом који нијеискористиосвоје право у 
предвиђеном року и право на погодности у реализацији субвенције за стамбени 
кредит додељује следећем запосленом са одговарајуће ранг-листе.

Укупан број запослених који остварују право на субвенцију утврђује се у складу 
са предвиђеним буџетом за ову намену, за текућу годину.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН 30 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА.


