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Број:30-98/10
Нови Сад, 29.04.2010. године
ЗАПИСНИК

Са IX редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана
28.04.2010. године у пословној згради НИС у Новом Саду, Народног Фронта 12, са
почетком у 10,30 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад:
Горан Такић-Председник, Радован Зељковић-Потпредседник, Вељко ЖунићПотпредседник, Радо Митровић-секретар, Јовановић Зоран (ЈП), Достић БожоНИС Петрол (РНП), Владимир Илић-НИС Петрол (РНС), Зоран Ловренски (ТНГ),
за Рашић Милету Алексић Мирослав НИС Петрол (ЈП), Раде Скенџић (НАП),
Радаковић Бранислав (НАП), Марко Билкан (РНП), Марија Галетић (СС),
Ивана Ћурчин (СС) Душан Косановић (РНП), Зоран Бановић (ЈП), Божур
Рајовић (ЈП), Душко Марјановић (ЈП), Зоран Јосиповић (РНС), Јефтић Драган
(РНС), Жељко Јакемив (ТНГ), Михок Иштван (НАП), Бабић Милан (О-Зоне),
записничар Слободанка Ћирић.
Седници су присуствовали повереник за социјално материјална питања Васић
Милан и повереник за информисање Војо Кркобабић.

Предложени дневни ред је допуњен и једногласно je усвојен:

ДНЕВНИ РЕД

1. Конституисање Одбора НИС а.д. на основу Правила о раду
2. Разматрање усаглашеног текста за измену Колективног уговора и доношење
одлуке ЈСО (потребно је доставити писмене одлуке органа синдикалних
организација)
3. Меморандум о разумевању између НИС а.д., О-Зоне, ЈСО НИС Нафтагас и
ЈСО НИС а.д.
4. Сагласност на предложене коефицијенте радно место у Дирекцији за
организациони развој 07-4/5598 и радна места у Функцији за МТО 07-4/5131
5. Дефинисање ставова за састанак са Генералним директором
6. Текућа питања

А.Д.1
Одбор је конституисан гласањем за нове чланове предложене од стране синдикалних
организација, достављене ЈСО НИС а.д. у писменом облику. Нови чланови су Жељко
Јакемив НИС ТНГ, Паја Бранковић НИС ЈП и Ивана Ћурчин НИС СС. Једногласно
је коституисан нови Одбор ЈСО НИС а.д. који сада броји 24 члана.

А.Д.2
Председник Такић је позвао председнике синдикалних организација да се изјасне по
питању нацрта Анекса III Колективног уговора.
После изношења одлука Одбора синдикалних организација, чланови Одбора ЈСО
НИС а.д. су гласали и са 18 гласова за и 5 против, нема уздржаних, донета је

ОДЛУКА
Прихвата се нацрт Анекса бр. III Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад

А.Д.3
Председник Такић је образложио захтеве из Меморандума о разумевању, у дискусију
су се укључили присутни и негодовали потписивање оваквог споразума. Милан
Бабић председник синдикалне организације О-Зоне, предочио је присутнима да ће се
потписивањем споразума наведени објекти, од стране Послодавца, издати у подзакуп
и да НИС а.д. неће имати могућност коришћења објеката по досадашњим условима,
а доводи се у питање и радни однос запослених у О-Зоне. Синдикална организација
О-Зоне се обраћала дописом Генералном директору К.Кравченку, али нису добили
одговор. Једногласно је донета
ОДЛУКА
Да се Одбор ЈСО НИС а.д. обрати Генералном директору у име О-Зоне, ради
решавања питања запослених у О-зоне, примене Социјалног програма, и Програма
750.
Председник Такић је предложио да се питање Меморандума о разумевању одложи за
неку другу седницу, када се добије мишљење правника и аквоката о овом питању.

А.Д.4
Након прегледаних предлога коефицијената Одбор ЈСО НИС а.д. је једногласно
донео
ОДЛУКУ
Даје се сагласност на предложене коефицијенте на радна места у Функцији за МТО
достављене синдикату у прилогу дописа 07-4/5131 од 31.03.2010.године.
Даје се сагласност на предложене коефицијенте за радна место у Дирекцији за
административне послове у Функцији за организациона питања НИС а.д. достављене
синдикату у прилогу дописа 07-4/5925 од 13.04.2010.године

А.Д.5
Састанак са Генералним директором је одложен за мај месец. Одбори синдикалних
организација треба да доставе конкретне примедбе које ће Председништво сумирати
и систематизовати питања за планирани састанак.

А.Д.6

Под тачком текућа питања покренуто је питање кварталних оцена запослених од
стране надређених, проблем је што су оцене и даље тајне. Нису се десиле промене у
примени Правилника о кварталном награђивању па је једногласно донета

ОДЛУКА
- Да се доставе ЈСО НИС а.д. конкретне примедбе на правилник као и конкретни
предлози за измену Правилника,
- да се затражи од Послодавца спровођење одлука које су донете на заседању
Централне комисије за израду критеријума за оцену личних и групних резултата
рада и поделу запослених по категоријама, одржане 02.11.2009.године.

Примедбе доставити
rado.mitrovic@nis.rs

до

5.

маја.

на

адресу

bojana.kosanovic@nis.rs

или

Председник синдикалне организације Рафинерије Нафте Панчево је изнео проблем
контроле запослених за случај сумње да су под утицајем алкохола или других
средстава зависности у НИС а.д., и сматра да је неопходно покренути иницијативу

за измену Одлуке 01-1/947 од 23.08.2007. године и прецизирању одлуке код провере
алкохолисаности запослених. Одбор је донео

О Д Л У КУ
-

Покренути иницијативу за измену Одлуке број 01-1/947 од 23.08.2007.године
задужује се Председништво да припреми предлог измена Одлуке број 011/947 и достави Директору за организациона питања Дмитриј Фоменку.

Присутни су поново покренули тему Програма „750“ и добровољног одласка из
Фирме запослених са медицинском документациом. Запосленима који су поднели
захтеве за добровољни одлазак и приложили су документацију да имају
здравствених проблема, нико није одговорио да ли имају право да подносе захтеве
или не. Одбор ЈСО НИС а.д. донео је

ОДЛУКУ
Да се упути допис Послодавцу и затражи одговор да ли запослени који имају
медицинску документацију могу да подносе захтеве за споразумни одлазак по
Програму 750.

Састанак је завршен у 12:30 часова.
ПРЕДСЕДНИК
Ј С О Н И С А.Д.
Горан Такић

