
З А П И С Н И К

Са VIII редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана 
дана 01.08.2012. године у пословној згради НИС у Новом Саду, Народног 
фронта 12, са почетком у 13,30 часова.

Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад:

Вељко Жунић - потпредседник, Радован Зељковић – потпредседник, Радо 
Митровић - секретар, Душан Косановић (РНП), Мирослав Алексић (ЈП),
Зоран Јовановић (ЈП), Божур Рајовић (ЈП), Зоран Бановић (ЈП), Зоран 
Јосиповић (РНС), Милан Васић РНС), Божо Достић (РНП), Марко Билкан
(РНП), Душан Косановић(РНП), Драган Ерцеговац (ТНГ), Зоран Носек
(НАП), Марија Галетић (СС) и Ивана Ћурчин (СС).

За састанак је предложен следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Информација o предлогу послодавца за исплату зајма за набавку 
огрева, зимнице и школског прибора, по члану 62  КУ за НИС а.д.  -
став Одбора ЈСО НИС а.д.

2. Одлука послодавца о упућивању запослених на плаћено одсуство-
плаћање регреса и превоза запослених за време плаћеног одсуства

3. Предлог измене систематизације  у оквиру ФОП – формирање 
Службе за  подршку пословним процесима, формирање Блока 
Енергетика, прелазак Централне лабораторије у НТЦ, промене у 
Блоку Прерада и Блоку Промет – мишљење синдиката 

4. Извештај Синдикалних организација о проблемима у деловима
5. Захтев Зељковић Радована око  укидања Споразума за 

представнике  Синдиката.
6. Текућа питања.
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А.Д.1

Потпредседник Вељко Жунић је пренео информације са састанка одржаног 
са замеником Генералног  директора Д. Фоменком, представницима Пиреус 
банке и Дирекције за Финасије око исплате зајма за набаку огрева, зимнице, 
уџбеника за запослене. Заједнички став оба репрезентативна синдиката је да 
је неопходно обезбедити следеће  услове:

- Да се омогући свим запосленима да остваре  право на зајам  за огрев, 
зимницу, уџбенике  у висини  једне  просечне зараде радника НИС а.д., 
односно да није неопходна сагласност кредитног бироа,

- Да се зајам исплати на текући рачун запослених, односно да се омогући 
запосленима да могу зајам  користити  у готовини,

- Да враћање зајма буде преко административне забране на зараду 
запослених а не путем адмнистративне забране преко банке.

Представник Послодавца  је  обећао да ће до петка, 03.08.2012. године
доставити Синдикатима коначан  предлог  у вези исплате зајма запосленима.

Након дискусија усвојена је следећа  

ОДЛУКА

ЈСО НИС а.д. ће након  достављања коначног Предлога послодавца у вези 
исплате зајма одржати седницу Одбора на којој ће донети коначан став ЈСО
НИС а.д. око примене члана 62 КУ за НИС а.д. 

А.Д.2

Послодавац је на основу КУ за НИС а.д. донео Одлуку о слању запослених 
на принудни одмор у трајању до 45 радних дана. С обзиром да је 
запосленима у НИС а.д. накнада за превоз одбијена у јануару месецу текуће 
године поставља се питање исплате накнаде за време трајања принудног 
одмора. 

Након  дискусије  усвојена је следећа 

ОДЛУКА



Упутити допис директору ХР Наташи Стаменковић  и тражити званично 
образложење око исплате накнаде за превоз запосленима који су послати на 
принудни одмор обзиром да свим запосленима у НИС а.д. у јануару 2012. 
године није уплаћена наведена накнада.

А.Д.3

Секретар Р.Митровић је обавестио присутне, да су због организационих 
промена у компанији, формиране „ћерке фирме“- зависна предезућа (Нафтни 
Сервиси, НТЦ, Транспорт  и нови Блок Енергетика). Запослени прелазе у 
наведене делове путем Уговора али се један део радних места гаси те је 
формиран нови АТП, у који се пребацују запослени или им се нуди 
добровољни одлазак из фирме.
Из Прераде  су издвојене Лабораторија, Енергана и Ранжирна станица  и 
пребачене у Блок Енерегтика и НТЦ и Промет.
Новом организацијом Блока Промет укидају се одређени регионални центри 
и гасе пумпе које нису рентабилне чиме се стално појављају немапирани 
запослени којима се нуде отпремнине.

Једногласно је донета следећа 

ОДЛУКА

Прихвата се информација о организационом променама  по деловима и 
инсистира на  јасном  спровођењу процедуре око преласка запослених  у 
зависна предузећа.

А.Д.4

Извештај је поднео З.Јовановић, који је заједно са Председником  ЈСО НИС 
а.д. обишао регионе  Ниш, Чачак, Шабац, Крагујевац, Бор и др. На наведеним 
састанцима било је присутно око 400 чланова  синдиката и разматране су 
актелне теме - нова организација Блока Промет, примена Социјалног 
програма и текућа проблематика. Р.Зељковић изнео је проблеме у Блоку 
Промет а М.Васић је поднео извештај  са састанка са Виктором Славином  
око предстојеће организације  Блока Прерада, посебно Рафинерије Нови 
Сад где се предвиђа укидање дела производње, губитак великог броја 
радних места, посебно радних места са посебним условима рада и 
бенефицираних радних места.

Одлука Одбора је да овакву праксу комуникације са запосленима треба 
наставити и пре свега  заштити свако радно место а посебно радна места са 
бенефицираним радним стажом  и отежаним условима рада.



Неопходно је упутити допис служби ХР везано за број и структуру запослених 
(колико је запослених отишло из компаније по Социјалном програму, колико 
је примљено, каква је структура и План броја запослених  до 2015. године).

А.Д.5

Потпредседник и секретар Синдикалне организације  НИС-НАП Р.Зељковић 
је изнео хронологију  раскида Споразума за представнике синдиката а 
поводом тужбе Синдиката  за власништво над вилом  ºЗлатиборка» на 
Златибору и затражио од Одбора ЈСО НИС а.д. да упути допис и затражи 
поништење Одлуке послодаваца због кршења Споразума и КУ за НИС а.д.

Наком дискусије донета је следећа 

ОДЛУКА

Доставити  комплетну документацију адвокатској канцеларији Кокановић а 
ради давања мишљења у вези поступка укидања појединачниих Споразума 
и непоштовања  КУ за НИС а.д.

А.Д.6

На иницијативу чланова Одбора у вези доношења Предлога Одлуке  
Упутства о непоштовању радног времена и непоштавању радне дисциплине  
Одбор ЈСО  НИС а.д. донео је  Одлуку да се упути допис директору ХР,
Наташи Стаменковић  и затражи активно учешће Синдиката у доношењу 
наведеног акта.

Састанак је завршен у 15,45 часова.

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

Горан Такић   


