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Број:30-66/11
Нови Сад, 04.05.2011. године
ЗАПИСНИК
Са VI редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана
04.05.2011. године у пословној згради НИС у Новом Саду, Народног Фронта
12, са почетком у 14,00 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад:
Горан Такић председник, Миленко Недић председник ЈСО НИС Нафтагас,
Радован Зељковић-Потпредседник, Вељко Жунић-Потпредседник, Радо
Митровић-секретар, Рашић Милета (ЈП), Раде Скенџић (НАП), Марко
Билкан (РНП), Божо Достић (РНП), Ловренски Зоран (ТНГ) Ивана Ћурчин
(СС), Зоран Јовановић (ЈП), Божур Рајовић (ЈП), Паја Бранковић (ЈП),
Драган Јефтић (РНС), Галетић Марија (СС), Мирослав Алексић (ЈП)
Зоран Бановић (ЈП) Душан Косановић (РНП), Душко Марјановић (ЈП),
Зоран Јосиповић (РНС), Милан Бабић (О Зоне), Жељко Јакемив (ТНГ),
Рајко Пауновић повереник ЈСО НИС а.д., Бојан Јагодић (РНП), Жана
Булатовић (ЈП), Милан Васић председник Надзорног Одбора ЈСО НИС
(РНС), Владимир Влајковић стручни консултант, Милина Прокић и
записничар Слободанка Ћирић.

Предложени дневни ред је измењен и гласи
ДНЕВНИ РЕД
1. На основу члана 13. Правила о раду синдиката разматрање и
усвајање Колективног уговора за НИС а.д.
2. Стандард за распоређивање радних места у нивое (грејдинг
систем)
3. Прерасподела радног времена у РНП
А.Д.1
Након што су председници синдикалних организација изнели позитивне
ставове својих чланова о парафираном тексту Колективног уговора за НИС
а.д., председник ЈСО НИС а.д. је предложио гласање за усвајање текста.

Јединствена синдикална организација НИС а.д. Нови Сад је једногласно
донела
ОДЛУКУ
Прихвата се текст парафираног нацрта Колективног уговора за НИС а.д.
Нови Сад од 13.04.2011.г.
Одбор ЈСО НИС а.д. овлашћује председника Горана Такића да у име ЈСО
НИС а.д. потпише Колективни уговор за НИС а.д.
Председник Такић је пренео информацију да ће потписивање текста новог
Колективног уговора за НИС а.д. од стране послодавца и оба
репрезентативна синдиката бити 09.05.2011.г. Након потписивања Уговор
ступа на снагу 01.06.2011.г. До тада репрезентативни синдикати заједно са
представницима послодавца треба да усвоје Стандард о солидарној помоћи
и Стандард за распоређивање радних места у нивое (грејдинг систем).
А.Д.2
Стручни консултант В.Влајковић је одговарао на питања у вези новог система
плаћања запослених (грејдинг систем). Присутне је углавном занимало како
и на који начин ће се спроводити тестирање запослених, да ли је нови систем
плаћања у корист запослених, да ли ће бити смањивања постојећих
коефицијената и слично.
А.Д.3
Потпредседник В.Жунић је изнео проблем прерасподеле радног времена у
Рафинерији нафте Панчево. Сличан проблем постоји и за запослене који
раде на бензиским станицама.
ХР директор Рафинерије Нафте Панчево донео је 23.03.2011.г. Одлуку о
прерасподели радног времена која није достављена представницима
репрезентативних синдиката.
У складу са чланом 14. Колективног уговора за НИС а.д. обавеза послодавца
је да затражи мишљење репрезентативних синдиката о правима запослених
из радног односа.
На основу горе наведеног Одбор ЈСО НИС а.д. једногласно је прихватио
предлог да се затражи од заменика директора Д.Фоменка да се

репрезентативним синдикатима достави Одлука о прерасподели радног
времена а у складу са Колективним уговором.
Састанак је завршен у 15:10 часова.
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