ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
¬НИС- а.д. НОВИ САД
21 000 Нови Сад, Народног фронта 12, Телефон 021 481 2012, Факс 021 481 4387, ПИБ 104210787

Број: 30-717
Нови Сад, 28.01.2013. године

ЗАПИСНИК
Са I редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана
25.01.2013. године у Новом Саду са почетком у 14,00 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад:
Горан Такић – председник, Вељко Жунић - потпредседник, Радован
Зељковић – потпредседник, Радо Митровић – секретар, Божур Рајовић
(ЈП), Зоран Бановић (ЈП), Божо Достић (РНП), Марко Билкан (РНП), Паја
Бранковић (ЈП), Зоран Ловренски (ТНГ), Душко Косановић (РНП), Драган
Јефтић (РНС, Милан Васић (РНС), Марија Галетић (СС), Раде Скенџић
(НАП), Ивана Ћурчин (СС) и записничар Слободанка Ћирић.

За састанак је предложен и усвојен следећи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Разматрање иницијативе Синдикалне организације НИС-ТНГ
2. Информација са састанка са генералним директором
3. Разматрање дописа Министарства енергетике
А.Д.1
Председник Синдикалне организације НИС-ТНГ З.Ловренски је доставио у
писаном облику Одбору иницијативу за покретање поступка
анализе
Социјалног програма за НИС а.д.. Предложио је формирање Комисије чији би
задатак био детаљна анализа спровођења Социјалног програма за време
његовог трајања од фебруара 2009.године до 31.12.2012.године.
Присутни чланови Одбора ЈСО НИС а.д. су похвалили труд и ангажовање СО
ТНГ сматрајући да се анализа треба извршити. Председник СО РНП В.Жунић
је предложио организовање Округлог стола на ову тему, где би учесници
били представници послодавца, представници Министарства енергетике као
и оба репрезентативна синдиката НИС а.д.
Једногласно је донет следећи

ЗАКЉУЧАК
На предложену тему разговарати са послодавцем, након чега се обратити
Министарству Енергетике са истим предлогом. Заказати Округли сто на
наведену тему, најкасније до краја фебруара 2013.године.
А.Д.2
Састанку се прикључила ХР Директор Н.Стаменковић
Председник Г.Такић је пренео информацију са састанка код генералног
директора. Две су теме разматране: повећање зараде и отпремнина.
Републички завод за статистику је објавио током јануара податак да је
инфлација за 2012.годину 12,2%. Синдикат је на основу тога и на основу два
повећања зараде у 2012.години тражио повећање вредности радног часа од
јануара за 5%. Послодавац је инсистирао да се један део повећа у фиксну
зараду а други део у варијабилну. На крају је договорено да се вредност
радног часа повећа за 5%, с тиме што је Послодавац навео да исто не може
бити одобрено пре фебруара месеца, с обзиром на кеш флоу. Послодавац ће
доставити писмени предлог и покренути преговоре око члана 45. Колективног
уговора за НИС а.д.
Што се тиче отпремнина, Генерални директор је дао налог ХР-у да се испита
колико су фирме у земљи и окружењу исплаћивале отпремнине за запослене
који су били технолошки вишак у 2012.години као и да се добије мишљење
правне функције за чл. 20 Социјалног програма. Преговарачки одбори
Синдиката и Послодавца треба да убрзају преговори о висини отпремнине за
чл. 79 Колективног уговора.
Присутни су ХР Директору Н.Стаменковић постављали питања и добијали
одговоре:
-На питање да ли је истина да ће сви запослени испод грејда 9 бити
пребачени на лизинг, односно аутсорсовани, ХР директор је одговорила да је
постављен демант на интерном порталу компаније. Тако нешто није ни
технички изводљиво нити постоји одлука за то.
-Запослени на бензиским станицама који су били упућивани на рад код другог
послодавца и том приликом нису примали све плате од новог послодавца,
треба да упуте индивидуалне захтеве НИС-у и плате ће им бити
надокнађене.
-Уколико неко сада жели да напусти добровољно Компанију отпремнина за
одлазак је 350 евра по години стажа.

-Постоји проблем са новим униформама које продавци на бензинским
станицама користе као лично заштитно средство јер су им џепови зашивени,
тако да се мора заказати хитан састанак са ХСЕ на ту тему.
-Није тачно да се радницима који су прешли у „ћерке фирме“ не уплаћује
здравствено и пензионо осигурање.
-Дневнице за службени пут су предмет озбиљног разматрања због
превеликих трошкова. Један део запослених Блока Сервиси ће добити
теренски додатак уместо дневница од 01.02.2013.г. У вези са
професионалним возачима како путничког тако и теретног саобраћаја, чека
се мишљење Министарства.
-Планира се цетрализација ХР службе у пословној згради НИС-а у Арсе
Теодоровића. Сви запослени су обавештени о овоме пре месец дана. Свима
ће бити понуђени Анекси уговора о раду. Комуникација запослених са ХР
службом убудуће ће бити интерном поштом и email-овима.
Поводом Комисије за солидарну помоћ, ХР Директор је изнела став да је
садашњи састав Комисије преобиман и омета рад Комисије. Послодавац
предлаже да буде по 1 представник Послодавца и репрезентативних
Синдиката.
А.Д.3
Из Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине је на
адресу ЈСО НИС а.д. стигао допис у коме се тражи изјашњавање о
спроведеном инспекцијском надзору у НИС-у. Инспекцију је извршило
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике- Инспекторат за
рад.
Чланови Одбора су мишљења да треба затражити састанак у Министарству
енергетике поводом ове теме.

Састанак је завршен у 17,00 часова.

ПРЕДСЕДНИК
Ј С О Н И С А.Д.
Горан Такић

