
У складу са договором, потврђујемо резервацију свечаног ручка за 50 особа за датум  

З А П И С Н И К

Са II редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
08.02.2011. године у пословној згради НИС у Новом Саду, Народног Фронта
12, са почетком у 14,00 часова.

Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад:
Горан Такић-Председник, Радован Зељковић-Потпредседник, Вељко 
Жунић-Потпредседник, Радо Митровић-секретар, Бојан Јагодић (РНП),
Рашић Милета (ЈП), Марјановић Душко (ЈП), Раде Скенџић (НАП), Марко
Билкан (РНП), Божо Достић (РНП) Ивана Ћурчин (СС), Зоран Бановић
(ЈП), Зоран Јовановић (ЈП), Божур Рајовић (ЈП), Паја Бранковић (ЈП),
Зоран Ловренски (ТНГ), Владимир Илић (РНС), Драган Јефтић (РНС), 
Галетић Марија (СС), Зоран Носек (НАП), Рајко Пауновић (РНС), Зоран 
Јосиповић (РНС), Милан Васић (РНС) и записничар Слободанка Ћирић

Предложени дневни ред је проширен и гласи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Разматрање Споразума око годишњег бонуса
2. Информација о току преговора око Колективног уговора за НИС а.д.
3. Информација око Грејдинг система
4. Радне групе – трансформација  лабораторије, транспорт и одржавање
5. Текућа питања

А.Д.1

Председник Г.Такић је пренео информације са преговора поводом годишњег 
бонуса за запослене у НИС а.д. Након преговора послодавац је доставио на 
потпис репрезентативним синдикатима „Споразум између репрезентативних 
синдиката и послодавца о увођењу годишњег бонуса за запослене у НИС а.д. 
Нови Сад“.
Пошто је присутнима објаснио модел расподеле годишњег бонуса 
председник Г.Такић је предложио изгласавање потписивања Споразума. 
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Чланови Одбора ЈСО НИС а.д. су једногласно изгласали да репрезентативни 
синдикати треба да потпишу овакав Споразум.
Након потписивања Споразума ће се путем Билтена информисати сви
запослени у НИС а.д. о увођењу годишњег бонуса.

А.Д.2

Преговарачки тим за измену Колективног уговора за НИС а.д. је обавестио 
присутне о току преговора, о ставовима послодавца и ставовима синдиката. 
Заједничко је мишљење да сви чланови Одбора ЈСО НИС а.д. треба да буду 
посредно укључени у ове значајне преговоре чији исход ће се односити на 
све запослене.

А.Д.3

Око увођења грејдинг система за плаћање запослених у НИС а.д. нема 
конкретних примера нити пројекције на реалним зарадама запослених. Још 
увек је нејасно како ће систем функционисати.
Председник Г.Такић  је  нагласио да ће бити заказани нови састанци са 
комисијом за реализацију грејдинг система на коме би се поставила питања и 
затражила конкретна објашњења.

А.Д.4

Потпредседник В.Жунић је истакао важност предлога послодавца да се из 
постојећих делова компаније централизују и издвоје лабораторија, 
одржавање и транспорт. Предлог је послодавца да се формира зависно 
предузеће које ће обухватати ове делове. Поставља се питање судбине 3000 
радника запослених у овим организационим деловима.
Председник Г.Такић је предложио заједнички састанак са члановима 
Надзораног одбора НИС а.д. и  замеником генералног директора Денисом 
Сугаиповим, на коме би се поставила питања судбине организационих 
делова лабораторије, одржавања и транспорта као и судбина запослених.

А.Д.5

Председник Г.Такић је предложио да се послодавцу упути захтев за 
одобрење средстава свим женама запосленим у НИС а.д., на име поклона за 
8.март. Предложени новчани износ је 3.000,00 динара.
Предлог је једногласно усвојен.

Председник СО Југопетрол З.Јовановић је изнео проблем и тешку ситуацију у 
којој се налазе малопродаја и запослени на бензиским станицама. С обзиром 



да је послодавац један број бензиских станица издао под закуп, запослени су 
заинтересовани да им се омогући добровољни одлазак из компаније по 
„програму 750“.
Јовановић је поставио питање о раду Удружења акционара Нафтне 
индустрије Србије – ЈСО НИС а.д. Нови Сад и потреби за постојањем овог 
удужења.
Присутни су се сложили да је постојање удружења оправдано али  је његов 
рад неопходно осмислити, конципирати  и евентуално променити његове 
активисте.

Чланови Одбора ЈСО НИС а.д. су расправљали и о евентуалном 
бенефицираном радном стажу запослених на бензиским станицама. 
Потпредседник Р.Зељковић се консултовао са послодавцем и Заводом за 
заштиту на раду и сазнао да за сада не постоји шанса за запослене да 
остваре бенефицирани радни стаж.

Председник Г.Такић је предложио да се упути захтев директору Дирекције за 
ИЕБ,ЗНР И З С.Дедовцу за одобравање средстава и организацију 
превентивних систематских прегледа запослених жена у Рафинерији 
Панчево, Нови Сад и у Промету (Југопетрол, НАП, ТНГ).

Састанак је завршен у 15:30 часова.

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Ј С О  Н И С  А.Д.

Горан Такић   


