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

З А П И С Н И К

Са XII редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана 
дана 11.11.2011. године у пословној згради НИС у Новом Саду, Народног 
фронта 12, са почетком у 12,00 часова.

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

Предложени дневни ред је допуњен и гласи

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Иницијатива Послодавца за преговоре око члана 79 КУ за НИС а.д. 
(известилац Горан Такић)

2. Информација са састанка око систематизације блока Прерада 
(известиоци В.Жунић и В.Илић)

3. Информација са састанка око ћерки фирми блока Сервиси 
(известилац Р.Митровић)

4. Текућа питања

А.Д.1

Послодавац је репрезентативним синдикатима доставио иницијативу за 
покретање поступка анексирања Колективног уговора за НИС а.д., који се 
односи на члан 79, односно отпремнину после истека Социјалног програма. 

Након дискусије присутни чланови Одбора ЈСО НИС а.д. су донели 
једногласну

ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
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О Д Л У К У

- Прихвата се предлог Послодавца о покретању поступка преговора у 
циљу закључења Анекса  Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад, 
којим ће се утврдити висина оптремнине по години стажа запосленог и 
висина једнократне отпремнине у случају отказа уговора о раду због 
технолоших, економских или организационих промена у НИС а.д. Нови 
Сад.

- За чланове Преговорачког тима именују се:
Горан Такић- Председник ЈСО НИС а.д.,

Радован Зељковић и Вељко Жунић- Потпредседници ЈСО НИС а.д.

- Након сваког састанка Преговорачког тима са представницима 
Послодавца биће одржан састанак Одбора ЈСО НИС а.д. ради 
информисања чланова.

- Од Послодавца ће се тражити да достави податке везане за програм 
решавања евентуалног вишка запослених у НИС а.д. (године стажа, 
број инвалида, број заштићених лица, број и старосну структуру 
запослених по деловима, број лица која стичу право на пензију).

А.Д.2

Потпредседник ЈСО НИС а.д. Вељко Жунић је пренео информацију са 
састанка који је одржан у Рафинерији Нафте Панчево а тиче се 
систематизације Блока Прерада. Присутни су били представници синдиката и 
Послодавца. Презентована је нова шема систематизације Блока Прераде. 
Изнет је проблем немапираних радника који нису добили шансу добровољног 
одласка по Програму 750. Представници синдиката су тражили обавезну 
примену овог програма за све запослене који су немапирани.

В.Илић председник СО РНС је изнео проблеме Блока Прераде у Новосадској 
рафинерији. Затражио је од Одбора ЈСО НИС а.д. подршку у захтевима који 
су упућениПослодавцу. 

На основу дописа Одбора синдиката из рафинеријске прераде о 
оптимизацији организационе структуре Блока Прераде, Одбор Јединствене 
синдикалне организације НИС а.д. донео је следеће закључке:

1. НИС а.д. је за првих девет месеци ове године остварио позитиван 
финансијски резултат и добит те сматрамо непримереним  да се 
смањује број запослених у блоку Прерада. 



2. Социјални програм је саставни део Уговора о продаји и куповини 
акција за НИС а.д. и важи до 31.12.2012. године. Синдикат сматра да 
запосленима који по новој организацији Блока Прерада не буду 
распоређени, Послодавац је дужан  да понуди добровољни одлазак по 
Програму 750 у складу са Социјалним програмом за НИС а.д.

3. Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. подржава 
захтев да се не сме обуставити  производња у Рафинерији Нови Сад у 
наредном периоду у складу са чланом 3. Социјалног програма за НИС 
а.д. 

4. У циљу поштовања Социјалног програма за НИС а.д. неопходно је да 
стручни тим направи анализе и студије о будућности производње у 
Рафинерији Нови Сад, како би запослени били обавештени о 
стратегији и развоју рафинеријске прераде.

А.Д.3

Р.Митровић, секретар ЈСО НИС а.д. предочио је пројекат Послодавца о 
реорганизацији Блока Сервиси и издвајања делова у „ћерке“ фирме, који би 
требао наступити почетком 2013.године. 

Закључено је да највећи део запослених у Блоку Сервиси чине чланови 
синдиката ЈСО НИС Нафтагас те ће ЈСО НИС а.д. подржати све активности 
који се тичу очувања радних места и сигурности запослених који предложи 
други репрезентативни синдикат. 

А.Д. 4а

Потпредседник Р.Зељковић изнео је који су актуелни проблеми у Блоку 
Промет и након дискусије Одбор је донео следећи

З А К Љ У Ч А К

Затражити састанак представника синдиката и извршног директора Блока 
Промета Александра Маланина.

Теме састанка би биле велики број запослених без анекса уговора о раду у 
Блоку промета, недовољан број људи који раде на бензиским станицама, 
неодговарајући коефицијенти запослених, проблеми са годишњим одмором 
запослених на бензиским станицама, спискови радних места са повећаним 
ризиком. 

Затражити од ХСЕ службе спискове радних места са повећаним ризиком.

.



А.Д. 4б

Под тачком разно Г.Такић је обавестио присутне да је одржан састанак на 
тему новог Правилника за кварталне премије и награђивање запослених у 
НИС а.д. Када нови правилник буде сачињен репрезентативни синдикати ће 
дати своје мишљење.

А.Д 4в

М.Бабић, председник СО О Зоне пренео је информацију о догађајима у овом 
зависном предузећу НИС-а. Већина запослених је на преговорима са 
послодавцем прихватила одређени износ отпремнине и добровољно 
напустила фирму. Преосталих 15 запослених забринуто је за своју будућност 
у фирми и будућност О Зоне а.д.

Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. Нови Сад је 
једногласно прихватио предлог председника Г.Такића да се затражи од 
Послодавца Правилник о организацији и систематизацији радних места у О 
Зоне а.д.. 

Поставља се питање Послодавцу какав је план о економским и радно 
социјалним питањима  за преостале запослене у О Зоне а.д. и то:

1. Колики је број запослених  предвиђен по новој организацији?
2. Да ли се планира  увођене минималне зараде и за које категорије –шта је 
са заштићеним категоријама (представници синдиката, инвалиди, самохрани 
родитељи)?
3. Какав је План развоја за пет година?
4. Шта је са важећим Колективним уговором с обзиром да он истиче у марту 
2012.године?

Предлаже се послодавцу  да се  по овим питањима одржи заједнички 
састанак са представницима синдиката.

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   


