
З А П И С Н И К

Са Xредовне седнице ОдбораЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
03.10.2012. године у пословној згради НИС уНовом 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,Радован 
Зељковић – потпредседник,Радо Митровић–секретар,Мирослав Алексић
(ЈП),Зоран Јовановић (ЈП),Божур Рајовић (ЈП),Зоран Бановић
(ЈП),БожоДостић (РНП), Марко Билкан (РНП), Марија Галетић (СС), 
Владимир Илић (РНС), Паја Бранковић (ЈП), Душко Марјановић (ЈП), 
Зоран Ловренски (ТНГ), Жељко Јакемив (ТНГ),Драган Јефтић (РНС), 
Душко Косановић (РНП), Милан Васић (РНС), Зоран Јосиповић (РНС), 
Раде Скенџић (НАП)  и записничар Слободанка Ћирић.

За састанак је предложен и усвојен следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Информација са Преговарачког Одбора за члан 79. Колективног 
уговора и заузимање ставова

2. Информација са састанка одржаног 02.10.2012.г. са представницима 
послодавца

3. Интеграција Синдикалне организцаије у ХР службу НИС-а
4. Оутсорсинг
5. Допис генералном директору који је упутио Синдикат РНП

А.Д.1

Састанак Преговарачког одбора по чл. 79 заказак за 03.10. је одложен.

Репрезентативни Синдикати не одступају од заједничког става по питању 
висине отпремнине за добровољни одлазак запослених из Компаније.  То је 
износ прописан чланом 20 Социјалног програма. 
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А.Д.2

Одржан је састанак са представницима послодавца- замеником генералног 
директора Д.Фоменком и ХР директором Н.Стаменковић. 

Прва тема су били запослени на АТП којима ових дана истиче плаћено 
одсуство. План је послодавца да ове запослене упосли на сређивању архива 
НИС-а на 12 локација. Рад ће бити организован највероватније у две смене 
због великог броја архивске документације и недовољног простора да прими 
све запослене на АТП. Синдикат ће добити писмено обавештење о свему..

У наредних десет дана биће израђен Бизнис плана за 2013./2015. 
Представници послодавца су обећали презентацију Бизнис плана за 
представнике синдиката након усвајања Бизнис плана од стране Одбора 
директора, али је од стране представника Синдиката затражено да то буде пре 
званичног усвајања како би могли дати своје сугестије и коментаре.

У Рафинери нафте у Панчеву је презентована систематизација Блока Прерада
где се предвиђа додатно смањење запослених, чак и бенефицираних радних 
места. Затражен је додатни састанак са послодавцем у ширем сазиву на ову 
тему.

Заменику генералног директора Д.Фоменку презентован је проблем 
запослених у МТСУ. Запослени који су се обратили синдикату по питању 
проблема у комуникацији са  замеником директора Солофиљевом добили су 
понуде за рад у представништва НИС-а у Румунији,  Бугарској, Републици
Српској и Мађарској. Проблем ће бити размотрен још једном јер запослени не 
смеју бити кажњени због проблема који су имали са руководиоцем.

А.Д.3

Председник СО РНП Вељко Жунић указао је присутнима на чињеницу да је у 
претходном периоду ХР служба компаније преузела одређени део послова 
које је обављала ЈСО НИС а.д.. Организовање летовања у хотелу у 
Бечићима, организовање спортске рекреације за запослене, организовање 
спортских сусрета НИС-а. Изразио је своју бојазан да је план послодавца да 
се синдикат интегрише у ХР службу и да се умањи значај Синдиката у 
компанији. 

А.Д.4

Покренуто је питање „outsourcing“-a. Присутни чланови Одбора су свесни да 
је то неминовност модерног пословања и незаустављива новина.Поставља 
се питање до ког процента броја запослених у компанији се може вршити 
„оutsourcing“. Питање је и да ли запослени из „outsourcing“-а и „ћерки фирми“
могу бити чланови ЈСО НИС а.д. и добити заштишу синдиката.



Секретар Р. Митровић је задужен да прикупи све податке из Србије и 
окружења на наведену тему како би се затражило стручно мишљење правног 
саветника В.Гарића и адвоката Ч.Кокановића по овом питању и 
Министарства рада и социјалне политике.

А.Д.5

СО РНП упутила је допис генералном директору К.Кравченку у коме тражи:

1.Примену члана 19 Важећег Социјалног програма за раднике који први пут 
долазе у ситуацију да због систематизације буду нераспоређени на радним 
местима у фабрици.
2.Решавање проблема остваривања ретроактивности бенефицираног радног 
стажа за раднике путем договора компаније и Министарства рада.
3.Суштинска израда акта о процени ризика за радна места утврђена са 
повећаним ризиком.
4.Попуст на привремену отплату стамбених кредита радницима.

Председник СО РНС В.Илић је пренео информацију да је директор 
Производње у Блоку Прераде Б.Аурел одобрио да запослени из Блока 
Прераде могу да поднесу захтев за µПрограм 750¶, уколико им се укида 
радно место.

Чланови Одбора ЈСО НИС а.д. су се усагласили око предлога да се затражи 
састанак синдикалних представника и генералног директора. Тема састанка 
би били наведени проблеми.

Састанак је завршен у 15,00 часова.

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

Горан Такић   


