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Број:30-224/10
Нови Сад, 17.12.2010. године
ЗАПИСНИК

Са XVII редовне седнице Одбора и III седнице Надзорног Одбора ЈСО НИС
а.д. Нови Сад, која је одржана дана 16.12.2010. године у пословној згради
НИС у Новом Саду, Народног Фронта 12, са почетком у 12,00 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Одбора и Надзорног Одбора
ЈСО НИС а.д. Нови Сад: Горан Такић-Председник, Радован ЗељковићПотпредседник, Вељко Жунић-Потпредседник, Радо Митровић-секретар,
Душан Косановић (РНП), Рашић Милета (ЈП), Марјановић Душко (ЈП),
Раде Скенџић (НАП), Марко Билкан (РНП), Божо Достић (РНП) Ивана
Ћурчин (СС), Зоран Бановић (ЈП), Зоран Јовановић (ЈП), Божур Рајовић
(ЈП), Паја Бранковић (ЈП), Жељко Јакемив (ТНГ), Владимир Илић (РНС),
Драган Јефтић (РНС), Галетић Марија (СС), Зоран Носек (НАП), Жана
Булатовић (ЈП), Перса Гетејанц (НАП), Рајко Пауновић (РНС), Зоран
Јосиповић (РНС).
Предложени дневни ред је проширен и гласи

ДНЕВНИ РЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информација са састанка са Генералним директором
Колективни уговор измене и допуне
Бенефицирани радни стаж
Радна група за Транспорт и одржавање
Информација о реализацији Протокола од 04.05.2010.г.
Захтев РНП око прерасподеле радних сати

А.Д.1
Горан Такић је пренео информације са састанка код Генералног директора:
- на тему систематизације Рафинерије Нови Сад директор је задужио
Н.Стаменковић и Д.Фоменка да му доставе документовано комплетну
проблематику до среде 22.12.2010.г. када ће се одржати састанак. На
састанку је речено да ће систематизација Рафинерије Нови Сад бити
усвојена до Нове године и да ће обе рафинерије бити обједињене у
Блок Прераде до јуна 2011.г.

-

-

Исплата средстава на име поклона за Нову годину ће бити извршена
до 25.01.2011.г.
Послодавац ће направити анализу систематизације О Зоне и
запосленима у администрацији ће бити омогућено да учествују у
добровољном одласку по „Програму 750“.
Усвајањем стандaрда за службени пут стекли су се услови за испату
дневница и осталих накнада.

ЗАКЉУЧАК
Након добијања свих информација око систематизације и будућности
Рафинерије Нови Сад, ЈСО НИС а.д. ће
доставити
Синдикалној
организацији Рафинерије нафте Нови Сад комплетну документацију.

А.Д.2
Пренета је информација о раду Преговарачког тима, о току преговора са
Послодавцем и усаглашених чланова Колективног уговора, уз напомену да
треба евидентирати један дан плаћеног одсуства за верски празник- Крсну
славу.

А.Д.3
Одбор ЈСО НИС а.д. је донео
ЗАКЉУЧАК
Да се подржава захтев радника у Рафинеријaма да се свим запосленима
који су тренутно запослени у Рафинерији и имају непрекидног радног стажа
10 година на бенефицираним радним местима, призна ретроактивност.
Задужује се потпредседник Вељко Жунић за реализацију захтева.
А.Д.4
Одбор ЈСО НИС а.д. је донео
ЗАК ЉУЧАК
-

Да председник Горан Такић треба да одржи састанак са Денисом
Сугаиповим и затражи појашњење ко су чланови Радне групе испред
менаџмента Компаније који раде на пословима одржавања и друмског
транспорта

-

Задужује се потпредседник Р.Зељковић за покретање иницијативе за
испитивање могућности за признавање бенефицираног радног стажа
за запослене раднике на бензиским станицама

А.Д.5
Одбор ЈСО НИС а.д. је донео
ОДЛУКУ
Да на основу Протокола између послодавца и репрезентативних синдиката
од 04.05.2010.г. и тачке 2.2.3 затражи информацију од генералног директора:
-да ли је усвојена инструкција у вези исплате из наведене тачке;
-да ли се инструкција примењује у свим деловима НИС а.д.
-какав је обрачун и расподела коефицијената запослених који су напустили
Компанију.
А.Д.6
Одбор ЈСО НИС а.д. је донео
ЗАКЉУЧАК
Да се свим запосленима који су у прерасподели радног времена остварили
више радних сати, а не могу наведене сате искористити као слободне дане,
плате ти сати као редовни.

Састанак је завршен у 13:40 часова.

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

