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Број:30-83/12
Нови Сад, 25.05.2012. године

ЗАПИСНИК
Са V редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана
24.05.2012. 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),
Мирослав Алексић (ЈП), Душко Марјановић (ЈП), Божур Рајовић (ЈП),
Владимир Илић (РНС), Зоран Јосиповић (РНС), Милан Васић РНС), Божа
Достић (РНП), Зоран Ловренски (ТНГ), Зоран Бановић (ЈП),
Рајко
Пауновић (повереник за спорт), представници синдикалних подружница РНП
Бојан Јагодић, Милан Голубовић и Слободанка Ћирић записничар
Предложени дневни ред гласи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Усвајање Финансијског извештаја за 2011.г., Извештаја о раду ЈСО
НИС а.д. у 2011.г. и План рада ЈСО НИС а.д. за 2012.
2. Информација са Преговарачког одбора око члана 79. Колективног
уговора за НИС а.д.
3. Информација о Споразуму о преносу и задржавању стечених права
запослених у зависним друштвима.
4. Текућа питања
А.Д.1
Председник Г.Такић је презентовао Финансијски извештај ЈСО НИС а.д за
2011.г., Извештај о раду ЈСО НИС а.д. у 2011.г. и План рада ЈСО НИС а.д. за
2012.г.
Председник Надзорног Одбора М.Васић је пренео да је Надзорни одбор
разматрао извештај и исти усвојио те предлаже Одбору ЈСО НИС а.д. да
исти усвоји као и план за 2012.г..
Чланови Одбора ЈСО НИС а.д. су једногласно донели

ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски извештај ЈСО НИС а.д. за 2011.г., Извештај о раду ЈСО
НИС а.д. у 2011.г. и План рада ЈСО НИС а.д. за 2012.г.
А.Д.2
Председник Г. Такић је информисао чланове Одборе о састанку
Преговарачког одбора око члана 79. Колективног уговора. Став Послодавца
је да је овај износ по години радног стажа 350 евра у динарској
противредности за програм технолошког вишка који се спроводи у 2013.
години, односно наведни износ би важио само једну годину.
Након опширне дискусије и изјашњавања сваког од присутних чланова
Одбора ЈСО НИС а.д. донете су следеће
ОДЛУКЕ
1. Одбор ЈСО НИС а.д. инсистира да висина отпремнине буде из члана 20.
Социјалног програма, односно 675 евра за сваку пуну годину радног стажа
проведену у радном односу, увећано за једнократну отпремнину у висини 3,6
просечне зараде у НИС а.д. за месец који предходи месецу исплате
отпремнине.
2. Анекс на члан 79. Колективног уговора треба да има важност као и текст
Колективног уговора за НИС а.д., односно до јуна 2014.године.
3. Седнице Преговарачког одбора треба да се одржавају сваке две недеље.
4. Одбор ЈСО НИС а.д. сагласан је да се изда саопштење са седнице
Преговарачког одбора
Усвојен је предлог да се организује заједнички састанак оба репрезентативна
синдиката на којем ће се заузети заједнички став.
А.Д.3
Председник Г. Такић информисао је чланове Одбора да је потписан
Споразум о преносу и задржавању стечених права запослених у зависним
друштвима која су основана од стране НИС а.д. Нови Сад. Потписници су
Генерални директор, председници оба репрезентативна Синдиката и
директори 4 зависна Друштва.

У зависна друштва треба да пређе око 1900 запослених који су до тада били
на радним местима из делатности за које се оснива зависно друштво (НТЦ;
Нафтни сервиси, Технички сервиси и Транспорт). Запослени задржавају сва
права која су до тада имали или стекли, а која су предвиђена у Колективном
уговору за НИС а.д. Нови Сад и важећим општим односно појединачним
актима НИС а.д. Нови Сад.
Послодавац је дужан да о преносу уговора о раду запослених обавести све
запослене. Уколико запослени одбије пренос уговора о раду, биће упућен на
рад у зависно друштво у складу са одредбама Закона о раду (члан 174).
Зависно друштво преузима и дужно је да примењује Колективни уговор за
НИС а.д., као и сва важећа општа и појединачна акта, најмање три године од
дана преузимања запослених.
Чланови Одбора су једногласно усвојили потписани Споразум.
ЈСО НИС а.д. и ЈСО-НИС Нафтагас ће контролисати да ли се Споразум
примењује и поштује у свим тачкама.
А.Д.4а
Председник СО НИС Нафтагас Промет Р.Скенџић је обавестио присутне о
одржаном састанку код Заменика генералног директора Д.Фоменка на тему
Виле Златиборка на Златибору. Намера је послодавца да се поменути
објекат прода, иако је од стране СО НИС НАП поднет захтев суду о забрани
продаје објекта док се не утврди да ли је исти изграђен средствима
заједничке потрошње.
Послодавац ће доставити ЈСО НИС а.д. питање везано за наведени објекат
те ће се исто размотрити на следећем састанку, када чланови Одбора буду
имали комплетну и детаљну информацију.
А.Д.4б
Након расправе о примени Стандарда за Квартални и годишњи бонус за
запослене у Блоку УПС и НИС Матица донет је следећи
ЗАКЉУЧАК
На основу чл. 86. Колективног уговора за НИС а.д. тражити од Послодавца
анализу примене Стандарда, као и анализу добијених оцена. Такође,

тражити информацију на основу чега се примењује Стандард и на остале
блокове када Синдикат није дао сагласност на исти.
Састанак је завршен у 15 часова.
.
ПРЕДСЕДНИК
Ј С О Н И С А.Д.
Горан Такић

