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Број:30-105/11
Нови Сад, 08.07.2011. године
ЗАПИСНИК
Са IX редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана
07.07.2011. 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, Радо Митровићсекретар, Рашић Милета (ЈП), Раде Скенџић (НАП), Марко Билкан (РНП),
Божо Достић (РНП), Ловренски Зоран (ТНГ) Ивана Ћурчин (СС), Зоран
Јовановић (ЈП), Паја Бранковић (ЈП), Галетић Марија (СС), Мирослав
Алексић (ЈП), Божур Рајовић (ЈП), Зоран Бановић (ЈП), Жељко Јакемив
(ТНГ), Владимир Илић (РНС), Зоран Јосиповић (РНС), Драган Јефтић
(РНС), Милан Бабић (О Зоне) Милан Васић председник Надзорног Одбора
ЈСО НИС (РНС) и Слободанка Ћирић записничар.
Предложени дневни ред је измењен и гласи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Информација са састанка са Замеником Генералног Директора
Д.Фоменком
2. Предложена систематизација Блока Сервиси
3. Споразум о условима за рад синдиката
4. Нафтијада Бечићи 2011.
5. Текућа питања
А.Д.1
Председник ЈСО НИС а.д. Г.Такић упознао присутне о темама и току
састанка са Замеником Генералног Директора Д.Фоменком:,
1. Нафтијада Бечићи 2011.
План послодавца је да се Нафтијада 2011. одржи у Бечићима од 13.09. до
17.09.2011. године. Позив би упутили Нафтним индустријама у целом региону
и то би био: Први сусрет запослених у Нафтној и гасној привреди Југоисточне
Европе.
2. Споразум о условима за рад репрезентативних синдиката

Предлог Споразума о условима за рад репрезентативних синдиката је
прослеђен свим члановима ЈСО НИС а.д. на увид.
3. Систематизација
Очекује се систематизација Блока Промета, прелазак радника технике
Рафинерије Панчева и Нови Сад у Блок Сервиси. Д.Фоменко је напоменуо
да је мишљење правне службе да репрезентативни синдикати НИС а.д.
накојн усвајања система греидниг треба да дају сагласност само на нова
радна места.
Чланови Одбора ЈСО НИС а.д. су мишљења да по Колективном уговору за
НИС а.д. има одређени број правилника и споразума које треба прописати и
усвојити и који су од веће важности од Споразума о условима за рад
репрезентативних синдиката. Ова тема је остављена за расправу на седници
Председништва ЈСО НИС а.д.
А.Д.2
На тему предложене систематизације за Блок Сервиси, председник Такић је
замолио представнике рафинерија да одрже састанке са својим синдикалним
представницима из Одржавања. Након добијања сагласности од преставника
Блока Прераде Одбор ЈСО НИС а.д. ће дати своју сагласност на предложену
систематизацију.
А.Д.3
Председник Такић је замолио присутне да доставе имена по два
представника синдиката по Блоковима за сваки правилник, до уторка
12.07.2011. године.
А.Д.4
Донета је Одлука да свака синдикалана организација достави списак за
радничко спорстке игре и да се упути допис Синдикатима Југоисточне
европе око организовања игара .
Организациони одбор донеће Одлуку о укупном броју учесника а не више од
400 учесника из НИС ад.

А.Д.5
Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. се сагласио да упути
захтев да се доставе подаци колико је укупно повећање коефицијената
приликом разврставања радних места у Грејдове, које треба исказати на
нивоу блокова.
Сви представници синдиката изнели су текуће проблеме у њиховим
организацијама.
Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. је донео
ОДЛУКУ
Да се Директору функције за организациона питања Дмитрију Фоменку упути
захтев за исплату кварталних премија за запослене који су распоређени на
„резерним клупама“, такозвани „немапирани“.

Састанак је завршен у 15,00 часова.

ПРЕДСЕДНИК
Ј С О Н И С А.Д.
Горан Такић

