ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА «НИС» а.д. НОВИ САД
21 000 Нови Сад, Народног фронта 12, Телефон 021/481-2012, Факс 021/481-4387

Број:30-05/11
Нови Сад, 14.01.2011. године

ЗАПИСНИК
Са I редовне седнице Председништва ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је
одржана дана 13.01.2011. године у Управној згради у Рафинерији Панчево,
са почетком у 12,00 часова.
Седници су присуствовали су следећи чланови Председништва ЈСО НИС
а.д. Нови Сад: Горан Такић – Председник, Радо Митровић – Секретар,
Радован Зељковић – (НИС НАП), Вељко Жунић – (НИС РНП), Раде
Скенџић (НИС НАП), Зоран Јовановић - (НИС Југопетрол), Зоран
Ловренски (НИС ТНГ), Владимир Илић (НИС РНС),
Седници су присуствовали и представници СО РНП.
Предложени дневни ред једногласно је усвојен и допуњен

ДНЕВНИ

РЕД

1. Информација о Колективном уговору за НИС а.д. и Грејд систему
плаћања запослених;
2. Информација о проблемима у ЈСО НИС Организационим
деловима;
3. Зараде запослених;
4. Текућа питања.

А.Д.1
Председник Горан Такић је обавестио присутне о преговорима са
представницима послодавца око измене Колективног уговора за НИС а.д..
Преговарачки тим је разматрао првих 40 чланова Колективног уговора.
Већином је урађена техничка ревизија текста и усаглашавање са новим
актима НИС-а. Одређен број чланова није усаглашен и они ће бити предмет
даљих преговора.
Дата је информација о досадашњем раду на успостављању новог система
плаћања рада запослених тј. грејдинг систему. За чланове ЈСО НИС а.д.
биће одржана презентација грејд система 24.01.2011.г.

ЗАКЉУЧАК
1. Задужују се Председници Синдикалних организација да упознају са
наведеном презентацијом своје чланове одбора и да примедбе и
питања доставе на адресу синдиката до 21.1.
2. Задужују се Председници Синдикалних организација да за најављену
презентацију 24.1. обезбеде присуство следећег броја чланова:
ЈП
РНП
РНС
НАП
ТНГ
МАТИЦА

10 чланова
10 чланова
10 чланова
10 чланова
5 чланова
10 чланова

Неопходно је да СО доставе спискове до четвртка 20.01.2011.г. до 10 сати на
е маил bojana.kosanovic@nis.rs

А.Д.2
Основни проблеми по огранцима су:
РНС - усвојена систематизација и не потписивање Анекса Уговора о раду за
запослене;
- проблем око примене грејдинга – новог система бодовања радника;
- примена Правилника о награђивању и проблеми око стимулације
запослених;
- исплата дневница за раднике РНС који су радили на ремонту
постројења у Рафинерији Панчево.
РНП - Организација Блока Прераде односно издвајање Одржавања,
Лабораторије, Ватрогасне бригаде;
-Примена Одлуке о расподели радног времена у Рафинерији Панчево,
односно разматрање статуса заменских радника;
-Заштита запослених односно инвалида рада и примена Колективног
уговора и Социјалног програма, исплата прековремених сати
запосленима.
ЈП – Исплата прековремених сати запосленима;
- Проблем око премештаја запослених из back office-а у Нови Сад;
- Проблеми на бензиским станицама: снабдевеност потрошним
материјалом, прековремени рад, свакодневни мобинг, примена
Социјалног програма, недостатак ХТЗ опреме и заштите запослених
приликом пљачки бензиских станица;
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-

Проблем упослености возача аутоцистерни на дуплим посадама
(непотпун фонд сати).

ТНГ – Измена организације – укидање огранка ТНГ;
- Различит третман запослених у Чачку и Зрењанину приликом обрачуна
и исплате дневница;
- Стратешки план НИС-а и његова будућност у наредне три године.
НАП – одлазак запослених путем стимулативних мера;
- Питање исплате дневница за возаче и раднике транспорта;
- Недовољан фонд сати за возаче камиона;
- Будућност НИС-а и оптималан број запослених;
- Недовољна ХТЗ опрема за запослене на бензиским станицама;
- Додатно осигурање запослених на бензиским станицама од
нематеријалне штете због могућности пљачке.

Председништво ЈСО НИС а.д. је донело
ЗАКЉУЧАК
-

Горан Такић ће затражити састанак са генералним директором, на
коме ће изнети наведене проблеме ради њиховог решавања;
Због проблема набавке личних заштитних средстава захтеваће се
сазивање састанка Одбора за безбедност и заштиту запослених на
раду, на нивоу НИС а.д..

А.Д.3
Председник Г.Такић је презентовао динамику исплате примања запослених у
наредних месец дана. С обзиром да је Републички завод за статистику издао
да је индекс трошкова живота за 2010. годину био 10,4% а да је повећање
цене рада у току 2010. године било 7,8% (1% у фебруару и 6,8% у новембру)
донет је једногласни

ЗАКЉУЧАК
Упутити захтев генералном директору Кирилу Кравченку да се од 01.02.2011.
године повећа цена рада за 2,6%.
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А.Д.4
Под тачком Текућа питања председник СО НАП Р.Скенџић је изнео проблем
примене САП система приликом обрачуна радних сати запослених.
Неопходно је упутити допис послодавцу у вези обрачунских листа запослених
и прековремених сати.

Састанак је завршен у 14:00 часова.

ПРЕДСЕДНИК
ЈСО НИС А.Д.
Горан Такић
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