ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
«НИС» а.д. НОВИ САД
21 000 Нови Сад, Народног фронта 12, Телефон 021 481 2012, Факс 021 481 5196, ПИБ 104210787

Број:30-21513
Нови Сад, 06.12.2013. године

ЗАПИСНИК
Са XX редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана
дана 05.12.2013. године у Београду, са почетком у 15,00 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад:
Горан Такић–председник, Вељко Жунић-потпредседник, Радо Митровићсекретар, Радован Зељковић-потпредседник, Божо Достић (РНП), Божур
Рајовић (ЈП), Зоран Бановић (ЈП), Паја Бранковић (ЈП), Милета Рашић
(ЈП), Душан Косановић (РНП), Зоран Ловренски (ТНГ), Марко Билкан
(РНП), Зоран Јеличић (РНС) и председник Надзорног одбора Милан Васић.
За састанак је предложен следећи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Информација са састанка са Генералним директором
2. Статус Правилника/Стандарда по Колективном уговору за НИС а.д.
3. Текућа питања: дигитализација,
смањење броја запослених у РНС,
исплата дневница,
исплата прековременог рада у Техничким Сервисима

А.Д.1
Председник Синдиката је поднео извештај са састанка одржаног код
Генералног директора. Разматрана су следећа питања: исплата
Новогодишњег поклона, План броја запослених за 2014.г. и примена
Споразума у вези Анекса II Колективног уговора за НИС а.д..
На основу захтева репрезентативних Синдиката о иплати „Божићнице“ у
јануару месецу, Генерални директор је изнео став да нема правног основа за
тражену исплату и да финансијски резултати не дају могућности за то.
Истакао је да су изузетно велика потраживања НИС а.д. од Србијагаса и
Петрохемије Панчево и да ће добит Компаније бити до 20% нижа у односу на
2012.године.

У наредних десет дана одржаће се још један састанак са председницима
репрезентативних Синдиката на коме ће се размотрити финансијска
ситуација у Компанији и могућност исплате запосленима.
Председницима синдиката предочено је да се у предлогу Бизнис плана о
броју запослених у НИС а.д. за 2014.г. планира смањење за 5%. Смањење
ће се односити углавном на администрацију. Стратегија лизинга ће се
наставити и у наредној години, пре свега у функцијама ФЕПА и ХСЕ.
Примена Споразума о исплати месечних бонуса планирана је од априла
месеца 2014.г. Добровољно пензионо осигурање које је до сада уплаћивано
запосленима путем зараде почеће да се уплаћује у јануару месецу 2014.г. у
Пензиони фонд Delta Generali. Синдикат ће путем Билтена обавестити
запослене о њиховим правима у вези наведеног осигурања.
А.Д.2
У складу са Колективним уговором за НИС а.д. послодавац је доставио
синдикату следеће предлоге Правилника/Стандарде: Принцип управљања
зарадама запослених, О ближим условима остваривања права и начина
исплате солидарне помоћи запосленима, О упућивању запослених на рад у
иностранство, О превентивном опоравку запослених и Службени пут у земљи
и иностранство.
Одбор је разматрао предлог Правилника о принципима управљања зарадама
запослених и дао примедбе везано за учешће представника синдиката у
вредновању радних места и комплетној тарифној мрежи са свим
вредностима зарада. Наведено је да у оквиру НИС постоји извредновано
2000 радних места. С обзиром да се ради о зарадама запослених неопходно
је да послодавац достави предлог комплетне тарифне мреже са свим
основним зарадама. Одбор ЈСО НИС а.д. ће након добијања одговарајућих
података поново разматрати наведени Стандард.
На предлог Правилника о превентивном опоравку запослених, директору ХР,
ће се доставити обједињене примедбе. Одбор је овластио председника ЈСО
НИС а.д. да учествује у раду Комисије за израду Правилника.
Одбор је прихватио да се хитно разматрају примедбе на Правилник о иплати
солидарне помоћи и да се на једној од наредних седница разматрају
проблеми у раду Комисије за солидарну помоћ.
Одбор је дао сагласност на предлог послодавца о износу дневнице за
службени пут у земљи у висини од 3% од просечне зараде у Републици
Србији.

А.Д.3
Запослени у Служби за дигитализацију позивани су да се изјасне да ли желе
да раде у Новом Саду и Панчеву. То би значило да ће им место рада бити
удаљено од места становања више од 50 км, како је Законом о раду
дозвољено.
Одбор тражи од Заменика Генералног директора Дмитриј Фоменка, да
достави писану информацију у вези премештаја запослених у друго место
рада и наводи да ако запослени не потпише изјаву да ради у месту које је
више од 50 км удаљено од места становања не може сносити никакве
законске консеквенце.
В.Д. председник СО РНС пренео је информацију да су запослени у Сектору
Производње обавештени да ће доћи до смањења броја запослених за три
радника. Одбор захтева од Функције за организациона питања да се достави
званична информација који су разлози за смањење с обзиром на повећан
обим посла.
Члан Одбора М.Рашић добио је обавештење од запослених да није извршена
договорена исплата дневница за 05.12.2013.г.. Одбор тражи од ЗГД
Д.Фоменка, званичну информацију због чега није извршена исплата дневница
из марта-априла 2013.године.
Председник СО РНП изнео је проблем да у Техничким Сервисима- погон
Панчево велики број прековремених сати није исплаћен запосленима. Исти
проблем постоји и у погону Нови Сад. Закључак је да се у вези наведеног
проблема Синдикат обрати Генералном директору.

Састанак је завршен у 16,30 часова.

ПРЕДСЕДНИК
Ј С О Н И С А.Д.
ГоранТакић

