ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
«НИС» а.д. НОВИ САД
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Народног фронта
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021 481свечаног
2012, Факс
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ПИБ
104210787
У складу
са договором,
потврђујемо
резервацију
ручка
за 50
особа
за датум

Број:30-118/10
Нови Сад, 01.06.2010. године

ЗАПИСНИК

Са XI редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана
31.05.2010. 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, Радован Зељковић-Потпредседник, Вељко
Жунић-Потпредседник, Радо Митровић-секретар, Јовановић Зоран (ЈП),
Достић Божо (РНП), Зоран Ловренски (ТНГ), Рашић Милета (ЈП), Раде
Скенџић (НАП), за Марка Билкана Јагодић Бојан (РНП), Марија Галетић
(СС), Душан Косановић (РНП), Зоран Бановић (ЈП), за Божура Рајовића
Мирослав Алексић (ЈП), Душко Марјановић (ЈП), Зоран Јосиповић (РНС),
Жељко Јакемив (ТНГ), Михок Иштван (НАП), Бабић Милан (О-Зоне),
Владимир Илић (РНС), Бранковић Паја (ЈП) записничар Слободанка
Ћирић.
Седници су присуствовали председник Надзорног одбора Васић Милан и
председни Управног одбора УБА Слободан Грдинић.
Предложени дневни ред је усвојен и допуњен тачком 6.

ДНЕВНИ РЕД

1. Информација са седнице Управног одбора.
2. Разматрање и усвајање завршног рачуна ЈСО за 2009.г. и извештај са
седнице Надзорног одбора.
3. Разматрање и усвајање предложених коефицијената за радна места:
-у организационим јединицама – складиштима Функције за
материјално-техничку и сервисну подршку и њених делова у целом
НИС а.д. достављене репрезентативним синдикатима 12.05.2010.г.
дописом број 07-4/7928/изл
-у Функцији за правна и корпоративна питања у НИС-Матица
достављене репрезентативним синдикатима 12.05.2010.г. дописом
број 07-4/7975/изл
-у Дирекцији за маркетинг у НИС-Петролу достављене
репрезентативним синдикатима 18.05.2010.г. дописом број 074/8354/ин

-Дирекцији спољне трговине у НИС-Петрол Промету достављене
репрезентативним синдикатима 19.05.2010.г. дописом број 074/8521/ин.
4. Договор око реализације Уговора о пословној сарадњи за објекат хотел
„Бечићи“ у Бечићима.
5. Информација о Уговору о пружању услуга информисања мањинских
акционара НИС а.д. Нови Сад.
6. Питање исплате годишње премије запосленима.

А.Д.1
Председник Такић је пренео информације са седнице УО НИС а.д.: Усвојен је
финансијски извештај за 2009. годину, није усвојен извештај о пословању
НИС а.д. за 2009.г.. НИС а.д. прелази у отворено акционарско друштво. Од
01.06.2010.г. постоји могућност добровољног одласка запослених по
Програму „750“ услови ће бити званично објављени. Могућност да се и Озоне укључи у Програм „750“ постоји ако се прода један од објеката у
власништву НИС-а а који користи О-зоне. Запосленима НИС Кетеринг- а ће
бити понуђено радно место у НИС а.д., а не „мапиранима“ ће се понудити
добровољни одлазак по Програму „750“.

А.Д.2
Председник Надзорног одбора Милан Васић је пренео информације са
састанка одржаног 11.05.2010.г., обавестио присутне да је Надзорни одбор
усвојио завршни рачун ЈСО НИС а.д. за 2009.г. као и предлог буџета за
2010.г.
Након гласања Одбор ЈСО НИС а.д. је једногласно усвојио завршни рачун за
2009.г.

А.Д.3
Чланови Одбора су разматрали предложене коефицијенте и након гласања
један уздржан, један против и двадесет за донета је
ОДЛУКА
Даје се сагласност на предложене коефицијенте за радна места у:
-у организационим јединицама – складиштима Функције за
материјално-техничку и сервисну подршку и њених делова у целом

НИС а.д. достављене репрезентативним синдикатима 12.05.2010.г.
дописом број 07-4/7928/изл
-у Функцији за правна и корпоративна питања у НИС-Матица
достављене репрезентативним синдикатима 12.05.2010.г. дописом
број 07-4/7975/изл
-у Дирекцији за маркетинг у НИС-Петролу достављене
репрезентативним синдикатима 18.05.2010.г. дописом број 074/8354/ин
-Дирекцији спољне трговине у НИС-Петрол Промету достављене
репрезентативним синдикатима 19.05.2010.г. дописом број 074/8521/ин
Сагласност на дате коефицијенте ступа на снагу даном истављања, а
престаје да важи истеком рока утврђеног ставом 3 члана 3, Споразума број
45/1582 од 11.11.2009. године закљученог између репрезентативних
Синдиката и Послодавца.

А.Д.4
Летовање за запослене у хотелу „Бечићи“ почиње 20.06.2010.г., за
координатора је предложен Радо Митровић секратар ЈСО НИС а.д.,
максималну подршку око организације пружи ће и запослени у О-зоне. Након
потписивања уговора, биће одређена структура соба по деловима, а
Синдикалне организације треба до петка (04.06.) да се изјасне о прихватању
предложене поделе соба.

А.Д.5
Председник Удружења будућих акционара Зоран Јовановић пренео је
информације са седнице УБА која је одржана 18.05.2010.г. и мишљење
стручног консултанта Б.Павловића поводом понуђеног Уговора од стране
послодавца. Б.Павловић је указао на понуду склапања Уговора на једну
годину, што сматра недовољним. УБА је донело одлуку да потписивање
Уговора не учини, пре него Одбор ЈСО НИС а.д. изнесе свој став о Уговору.
Реч је узео С.Грдинић председник Управног одбора УБА. Примедба на
Уговор је и питање финансија, које је остало не доречено; акт би
представљао Уговор о услугама а тражена је сарадња; недоречена су права
и овлашћења у погледу коришћења опреме и радне снаге; негативна страна
Уговора је и што се подносе извештаји Послодавцу и поступа по налогу
Послодавца; обавеза је потписивања Изјаве о чувању пословне тајне, од
стране запослених, што је супротно жељи УБА да што боље информише
акционаре о свим питањима која се намећу.

Након дискусије присутних чланова Одбора донет је
ЗАКЉУЧАК
Да се организује седница Скупштине будућих акционара НИС а.д. у периоду
пре 20.јуна 2010.г., за организацију се задужују се З.Јовановић и С.Грдинић.
Уговору о пружању услуга информисања мањинских акционара НИС а.д.
Нови Сад понуђен од Послодавца у овом облику је неприхватљив. Ако
постоји могућност преговора са Послодавцем , Одбор ЈСО НИС а.д. ће
преговарати.

А.Д.6
Под тачком текућа питања изнет је проблем настао неправилном исплатом
годишње премије запосленима НИС а.д. Радници су третирани као
администрација и добили мањи износ премије; оштећени су и радници који су
прешли из једних организационих целина у друге па су се 31.12.2009.г.
затекли у деловима НИС а.д. чије су годишње премије мање него што им
припада;
Након дискусије Одбор ЈСО НИС је донео
ЗАКЉУЧАК
да се упути допис Генералном директору са следећим текстом:
Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. инсистира да свим
запосленима буде извршена исплата годишње премије у складу са
категоризацијом о подели запослених на раднике, администрацију и
руководиоце, која је усвојена од стране НИС-а.
Анексом Колективног уговора дефинисано је у члану 3. да запослени, који је
одрадио сходно уговору о раду непуну календарску годину (али време, које је
фактички провео на послу, износи најмање 9 месеци) остварује право на
Годишњу премију сразмерно времену проведеном на раду.

Састанак је завршен у 14:00 часова.

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

