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

З А П И С Н И К

Са X редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
17.08.2011. године у пословној згради НИС у Новом Саду, Народног фронта 
12,  са почетком у 13,00 часова.

Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад: 
Горан Такић председник, Вељко Жунић-Потпредседник, Радо Митровић-
секретар, Рашић Милета (ЈП), Раде Скенџић (НАП), Зељковић Радован
(НАП), Марко Билкан (РНП), Божо Достић (РНП), Ловренски Зоран (ТНГ)  
Ивана Ћурчин (СС), Зоран Јовановић (ЈП),  Галетић Марија (СС), 
Мирослав Алексић (ЈП), Марјановић Душко (ЈП), Божур Рајовић (ЈП), 
Жељко Јакемив (ТНГ), Владимир Илић (РНС), Зоран Јосиповић (РНС), 
Драган Јефтић (РНС), Милан Бабић (О Зоне), Рајко Пауновић (повереник 
ЈСО за спорт) и Слободанка Ћирић записничар.

Предложени дневни ред је измењен и гласи

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Исплата зајма за набавку уџбеника, огрева и зимнице
2. Информација о издавању бензиских станица
3. Оснивање ћерки фирми у оквиру Блока Сервиси
4. Примена и поштовање Колективног уговора                       

-формирање преговарачког Одбора по члану 93. КУ
-Акт о процени ризика
-проблем годишњег одмора за запослене са посебним условима 
рада

5. XV Нафтијада
6. Вила Златиборка
7. Информација око поделе карата за фудбалску утакмицу Црвена 

Звезда : Рен

А.Д.1

Председник Г.Такић је пренео информацију о зајму за огрев, зимницу и 
школски прибор, који треба да буде исплаћен између 10. и  20. септембра. 
Спискови заинтересованих запослених ће се правити од понедељка 22.08. 
Каматна стопа предложена од стране послодавца је 16%, што синдикат 
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сматра неприхватљивим за запослене. Предлог синдиката је да услови 
узимања зајма буду прошлогодишњи што подразумева:

- 0% за коефицијент мањи или једнак 2,50
- 9% за коефицијент између 2,51 и 6,50
- 14% за коефицијент  већи од 6,50
- 20% за менаџере

Рок отплате је десет месеци.

А.Д.2

Председник Г.Такић обавестио је одборнике о току састанка између 
представника синдиката, представника хр и представника малопродаје 
поводом издавања у закуп 113 пумпи НИС а.д., за које је расписан тендер. 

Пријавило се тридесетак заинтересованих за 57 пумпи НИС-а. Синдикат је 
покушао да спречи послодавца у намери да и запослене на овим пумпама 
упути на рад код другог послодавца. Резиме је следећи: од 01.септембра 
запослени ће добити на потпис понуде да пређу код другог послодавца. Од 
25.августа запосленима ће бити омогућен добровољни одлазак из компаније 
по ®Програму 750¯, приоритет ће имати запослени на овим пумпама и 
запослени који су на боловању дужем од 90 дана. Пријављенима би радни 
однос престао са 01.септембром. Уколико се запослени на наведеним 
бензиским станицама одлуче да остану у компанији, један или два запослена 
ће бити упућени на рад код другог послодавца на годину дана. Компанија 
НИС солидарно одговара за исплату зарада овим радницима и има 
могућност да контролише закупце за уговорене обавезе према запосленима. 
Став ХР је да уколико запослени у тих годину дана добије отказ уговора о 
раду од стране другог послодавца, стаж у НИС-у мирује до истека уговора о 
упућивању на рад, након тога запослени се враћа у компанију НИС. Упућени 
запослени немају право на кварталне премије али имају право на годишњи 
бонус и позајмицу. У случају болести имају право на солидарну помоћ. 
Упућени запослени остају чланови својих синдикалних организација.

Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. једногласно је донео 

О Д Л У К У

Да се консултује адвокатска канцеларија за правно мишљење о питању 
упућивања запослених на рад код другог послодавца.
Да се сазове састанак за  запослене раднике на бензиским станицама који се 
упућују на рад код другог послодавца. 
Радници треба да буду информисани од стране представника синдиката 
каква су права запослених код упућивања на рад код дугог послодавца.



А.Д.3

Послодавац је Одлуком 01/25/10/587 оформио Одбор за измене у циљу 
реализације пројекта Реорганизација Блока Сервиси. Репрезентативни 
синдикати треба да одаберу своје представнике који ће учествовати у раду 
Одбора за измене.

Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. једногласно је донео 

О Д Л У К У

Да се за чланове радне групе за измене у циљу реализације пројекта 
реорганизације Блока Сервиси,  именују следећи представници:

1. Горан Такић (ЈСО НИС а.д.)
2. Технички Сервиси – Бојан Јагодић (СО РНП)
3. Транспорт – Зоран Ловренски (СО ТНГ)

А.Д.4

-Присутни су разматрали члан 93 Колективног уговора за НИС а.д. и сложили 
се да предложе три члана синдиката за Преговарачки одбор.

За чланове Преговарачког одбора именују се представници синдиката:

1. Горан Такић председник ЈСО НИС а.д.
2. Вељко Жунић потпредседник ЈСО НИС а.д.
3. Радован Зељковић потпредседник ЈСО НИС а.д.

-Потпредседник В.Жунић је упознао присутне са проблемом годишњих 
одмора за запослене који имају посебне услове рада. ХР Дирекција има 
произвољно тумачење Колективног уговора за НИС а.д. и приликом 
обрачунавања годишњег одмора за ове запослене примењу члан 18. 
Колективног уговора уместо члана 19.

-У Елемиру је 17.08.2011.г. одржана вежба гашења пожара, на којој је 
присуствовао и генерални директор НИС-а. Том приликом је поново 
обавештен о проблему недовољног броја заштитних средстава и опреме за 
запослене. Примљено је у радни однос око 50 радника за које није обезбеђен 
довољан број заштитних средстава и опреме. 

А.Д.5

Повереник за спорт Р.Пауновић пренео је информацију о XV Нафтијади.  
Очекује се преко 700 учесника, сви учесници спортских такмичења морају 



имати потврду о лекарском прегледу, сагласност претпостављених о 
учествовању на Нафтијади. Постоје нека нерешена питања око организације 
стога је заказан састанак за понедељак 22.08.2011.г. на коме ће 
присуствовати чланови Председништва ЈСО НИС а.д., чланови 
Организационог Одбора Нафтијаде и представници О Зоне. 

А.Д 6

Организација синдиката  НИС Нафтагас промет сматра да остварује право 
својине на објекту за одмор Вила Златиборка на Златибору.  Након 
приватизације на основу купопродајног уговора, некретнина  је прешла, као 
део неновчаног капитала у садашње привредно друштво Нафтна идустрија 
Србије. До данас није постигнут договор око даљег коришћења објекта. 
Упућен је допис представницима послодавца за решавање овог случаја. 

Чланови Одбора ЈСО НИС а.д. једногласно су донели

О Д Л У К У

Овлашћује се председник СО НАП НИС  Раде Скенџић да у име 
репрезентативних синдиката ЈСО Нафтагас и ЈСО НИС а.д. буде преговарач  
у разговорима са представницима послодавца,  по питању виле Златиборка 
на Златибору.

А.Д.7

Потпредседник В.Жунић је поставио питање поделе бесплатних карата које 
компанија НИС остварује на основу спонзорисања културних  и спортских 
манифестација. Запослени ван пословних центара Нови Сад и Београд 
немају приступ интерним порталима, нису у могућности да буду обавештени 
о подели оваквих карата. 

Након расправе закључено је да се упути допис послодавцу са захтевом да 
се карте убудуће деле по Блоковима и да буде обавештен већи број 
запослених у НИС а.д.

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   


