ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ªНИС« а.д. НОВИ САД
21 000 Нови Сад, Народног фронта 12, Телефон 021 481 2012, Факс 021 481 4387, ПИБ 104210787

Број: 30-144/12
Нови Сад, 17.09.2012. године

ЗАПИСНИК
Са IX редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана
14.09.2012. 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, Радован
Зељковић – потпредседник, Радо Митровић – секретар, Мирослав
Алексић (ЈП), Зоран Јовановић (ЈП), Божур Рајовић (ЈП), Зоран Бановић
(ЈП), Божо Достић (РНП), Марко Билкан (РНП), Марија Галетић (СС),
Владимир Илић (РНС), Паја Бранковић (ЈП), Душко Марјановић (ЈП),
Зоран Ловренски (ТНГ), Жељко Јакемив (ТНГ), Ивана Ћурчин (СС) и
записничар Слободанка Ћирић.
За састанак је предложен и усвојен следећи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Информација са Преговарачког Одбора за члан 79. Колективног
уговора и заузимање ставова
2. Разматрање одговора адвоката за индивидуалне споразуме
3. Информација око зајма за набавку огрева зимнице и уџбеника
4. Информација око CODO система за бензиске станице
5. Израда акта о процени ризика и рад експертског тима
6. Спортски сусрет - Нафтијада
7. Расподела средстава 0,35%

А.Д.1
Одбор ЈСО НИС а.д. је разматрао Извештај Преговарачког одбора о
утврђивању отпремнине у складу са чланом 79. Колективног уговора који су
поднели чланови Преговарачког одбора.

Након дискусије у којој су учествовали сви чланови Одбора јединствено је
донет следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Задужује се Преговарaчки Одбор ЈСО НИС а.д. да заједно са
представницима Преговарачког Одбора ЈСО НИС Нафтагаса, полазећи од
утврђеног предлога о висини отпремнине у складу са чланом 20. Социјалног
програма и достигнутом исплаћеном отпремнином према садашњој пракси,
направи заједничку платформу за наставак преговора око отпремнине по
члану 79. Колективног уговора за НИС а.д. са послодавцем.
2. Одбор ЈСО НИС а.д. ће након сваке седнице Преговарачког Одбора бити
обавештен о предлогу послодавца и дати овлашћење за наставак преговора.
А.Д.2
Присутним
члановима Одбора је презентовано правно мишљење
Адвокатског ортачког друштва Кокановић, по питању раскида идивидуалних
споразума преставницима синдиката, од стране послодавца. По мишљењу
адвоката пошто се ради о раскиду индивидуалних споразума и жалба/тужба
упућена послодавцу мора бити индивидуална.
Одбор ЈСО НИС а.д. је једногласно усвојио предлог да се упути допис
заменику генералног директора Д.Фоменку, по питању права синдикалних
представника стечених Колективним уговором за НИС а.д. и Споразумом 074/83/1-5862/0 од 15.08.2011.г.
С обзиром да је Правилима ЈСО НИС а.д. дефинисан начин избора и
разрешења овлашћених представника синдиката и да послодавац не
учествује у избору и разрешењу овлашћених представника, индивидуални
споразуми не могу бити једнострано раскинути од стране послодавца.
А.Д.3
Председник Г.Такић је обавестио присутне о одобреном зајму за набавку
зимнице, огрева и уџбеника, где се пријавило око 4000 запослених.
Запослени од 20 септембра до 18. Октобра 2012.г., треба да се јаве
филијали Пиреус банке коју су навели у анкетном листићу. Са собом треба
понети личну карту и 255 динара (205 динара за трошкове кредитног бироа и
50 динара за меницу). Сва остала потребна документација биће у банци где
ће се и обавити потписивање документације и преузимање платне картице.
Након 18. Октобра није могућа реализација зајма.

А.Д.4
Представници синдиката из Блока Промет су присуствовали састанку на коме
је послодавац презентовао CODO систем за бензиске станице НИС а.д.
Систем CODO подразумева издавање бензиских станица у закуп дилерима.
Представници Синдиката су инсистирали да понуда буде упућена искључиво
запосленима у НИС-у и евентуално бившим запосленима. Запослени који
прелази у дилерство престаје да буде запослени у НИС-у и отвара своје
предузеће, тако је Синдикат тражио да запослени добије отпремнину, која
буде важила у том моменту. Сва питања и одговори су прослеђени
подружницама, тако да се очекује знатно појашњење многих нејасних
одговора у наредном периоду.
Послодавац је истакао да у четири региона, до краја године треба да крену
пилот пројекти овог система и да постоји период од 6 месеци за корекцију
евентуалних недостатака пројекта. Масовније издавање бензиских станица
по овом систему планирано је за 2014. Годину, уколико менаџмент и одбор
директора усвоји предлог за CODO.
А.Д.5
Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. је након дискусије
једногласно донео
ЗАКЉУЧАК
О замени досадашњег члана Одбора за безбедност и здравље на раду на
нивоу НИС а.д. на основу члана 34 Колективног уговора за НИС а.д. Нови
Сад.
Досадашњег члана Одбора за безбедност и здравље на раду Милана
Савковића (Блок Прерада) да замени Божа Достић (Блок Прерада).
Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. је донео
ЗАКЉУЧАК
Да се уместо постојећих чланова Одбора за безбедност и здравље на раду,
на нивоу Блокова, који су напустили компанију, предложе нови чланови као
представници синдиката у поменутом одбору.
Такође је усвојен предлог да се заменику генералног директора Д.Фоменку
упути допис у коме се тражи одржавање заједничког састанка представника
синдиката и стручног и експертског тима за процену ризика. На састанку би

се договарало око процедуре и поступка измене Акта о процени ризика у
складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.
А.Д.6
Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. је након краће
дискусије донео
ЗАКЉУЧАК
Да репрезентативни синдикати нису учесник у организацији предстојећих
Спортских сусрета.
ЈСО НИС а.д. није благовремено обавештена о термину и месту одржавања,
нити о условима учешћа запослених.
Због недостатка информација о предстојећим спортским сусретима
представници ЈСО НИС а.д. неће учествовати по питању организације
сусрета.
А.Д.7
Задужује се секретар ЈСО НИС а.д. Радо Митровић, да достави Програм
расподеле средстава по члану 92 Колективног уговора за НИС а.д.
А.Д.8
Чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад Зоран Носек и Мирослав Алексић
су напустили компанију. На састанку су се захвалили на сарадњи осталим
члановима и пожелели им успех у даљем раду.

Састанак је завршен у 14,45 часова.

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

