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Број:30-55-1/12
Нови Сад, 29.03.2012. године
ЗАПИСНИК
Са III редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана
28.03.2012. 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, Зељковић
Радован - потпредседник, Радо Митровић - секретар, Раде Скенџић (НАП),
Марко Билкан (РНП), Душан Косановић (РНП), Зоран Јовановић (ЈП),
Галетић Марија (СС), Мирослав Алексић (ЈП), Душко Марјановић (ЈП),
Божур Рајовић (ЈП), Зоран Бановић (ЈП), Владимир Илић (РНС), Зоран
Јосиповић (РНС), Милан Васић РНС), Ивана Ћурчин (СС), Божа Достић
(РНП), Драган Јефтић (РНС), Рајко Пауновић (повереник за спрот), Горан
Бандић (ТНГ) и Слободанка Ћирић записничар
Предложени дневни ред гласи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Информација са Преговарачког одбора око члана 79. Колективног
уговора за НИС а.д.
2. Разматрање и давање сагласности на Стандарде (Посебни акт о
радном времену, Посебан акт о остваривању права инвалида рада и
професионално оболелих, Квартални и годишњи бонуси за
запослене, Правилник о превентивном опоравку запослених у
трајању до 15 дана)
3. Извештај за III и IV квартал 2011.г. и договор за 2012.г. по члану 92.
Колективног уговора за НИС а.д.
4. Текућа питања
А.Д.1
Председник Г.Такић је изнео предлоге модела обрачуна отпремнине код
отпремнине за технолошки вишак, након истека Социјалног програма, који су
разматрани на Преговарачком одбору.
Прва група модела подразумева да сви који напуштају компанију приме исти
износ по години стажа.

Друга група модела подразумева повећање новчаног износа по години стажа,
на сваких три или пет година стажа.
Трећа група модела се ослања на Закон о раду, мало модификован.
Заједнички став Репрезентативних синдиката НИС а.д. је да висина
отпремнине по години стажа треба да буде 675 еура, како прописује чл. 20
Социјалног програма за НИС а.д.
А.Д.2
Након дискусије чланова Одбора ЈСО НИС а.д.
мишљења на Стандарде изгласано је следеће:

о давању сагласности и

На основу члана 39. Колективног уговора за НИС а.д. ЈСО НИС а.д. је
једногласно донела
О Д Л У К У
О давању сагласности на Правилник о превентивном опоравку запослених у
трајању до 15 дана
На основу члана 14. Колективног уговора за НИС а.д. ЈСО НИС а.д. је донела
О Д Л У К У
о давању позитивног мишљење на Акт о радном времену
На основу члана 38 Колективног уговора за НИС а.д. ЈСО НИС а.д. је
једногласно донела
О Д Л У К У
о давању сагласност на Правилник о остваривању стечених права инвалида
рада и лица професионално оболелих уз следеће примедбе:
-

У наслову брисати „рада“;
Под терминима и дефиницијама уместо речи „потпуне“ ставити реч
„делимичне“ и иза речи „способности“ додати „или телесно оштећење“;
Под дефиницијом „Инвалид- Запослени коме је правноснажним
решењем Фонда за ПИО утврђена преостала радна способност или
професионално обољење“

Што се тиче Стандарда Друштва за Квартални и годишњи бонус за
запослене, послодавац ће доставити пречишћен текст.
Одређене примедбе од стране репрезентативних синдиката су већ
достављене послодавцу, који је исте прихватио. Након прегледа

пречишћеног текста Стандарда, сугестије и примедбе чланови Одбора треба
да доставе на мејл адресу Синдиката.

А.Д.3
На основу члан 92 Колективног уговора за НИС а.д. направљен је збирни
извештај свих синдикалних организација ЈСО НИС а.д. о утрошеним
новчаним средствима „0,35%“. Извештај ће уз прилоге бити достављен ХР
Директору Н.Стаменковић.
Предлог председника Г.Такића је да од 2012.г. организација бањског
опоравка буде у оквиру ЈСО НИС а.д., док ће рекреације запослених бити
организована у оквиру сваке синдикалне организације.
Након изнетих мишљења и гласања присутних одборника донета је следећа
ОДЛУКА
Да се новчана средства уплаћена на рачун ЈСО НИС а.д. по основу члана 92.
Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад распореде у односу 70% према
30%.
Део средства у износу 70% остаје на текућем рачуну ЈСО НИС а.д. и служи
за реализацију рехабилитације, превентивног и бањског опоравка свих
запослених.
Део средстава у износу 30% уплаћиваће се на текуће рачуне Синдикалних
организација ЈСО НИС а.д. Ова средства ће бити коришћена за реализацију
програма одређеног од стране Комисије Синдиката свих делова.
Приказ утрошених новчаних средства од стране ЈСО НИС а.д. ће
достављати Послодавцу у виду кварталних извештаја, у складу са чланом 92.
Колективног уговора за НИС а.д.
А.Д.4
Под тачком текућа питања секретар ЈСО НИС а.д. Р.Митровић је обавестио
присутне о одржаном састанку Комисије за израду Правилника о решавању
стамбених потреба запослених. Правилник је базиран на решавању
стамбених потреба запослених који су подељени у 4 категорије (млади
кадрови, специфичне професије, менаџери и остали запослени) и на основу
тога ће бити и различите каматне стопе. Комплетна реализација стамбених
кредита ће убудуће ићи преко пословних банака.
Став Комисије и репрезентативних синдиката је да се Правилник као такав не
прихвати, док се у исти не уврсти конкретна могућност решавања стамбених

потреба и осталих запослених у складу са Колективним уговором и
Социјалним програмом за НИС а.д. што подразумева дефинисање каматне
стопе, рока отплате и сл.
Састанак је завршен у 15,00 часова.
ПРЕДСЕДНИК
Ј С О Н И С А.Д.
Горан Такић

