
У складу са договором, потврђујемо резервацију свечаног ручка за 50 особа за датум  

З А П И С Н И К

Са I редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
27.02.2012. 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, Зељковић 
Радован - потпредседник, Радо Митровић - секретар, Раде Скенџић (НАП),
Марко Билкан (РНП), Душан Косановић (РНП), Ловренски Зоран (ТНГ),
Зоран Јовановић (ЈП), Галетић Марија (СС), Мирослав Алексић (ЈП),
Марјановић Душко (ЈП), Божур Рајовић (ЈП), Зоран Бановић (ЈП), Жељко 
Јакемив (ТНГ), Владимир Илић (РНС), Зоран Јосиповић (РНС), Милан 
Васић РНС), Паја Бранковић (ЈП), Милета Рашић (ЈП), Ивана Ћурчин
(СС), Рајко Пауновић (СС), Божа Достић (РНП) и Слободанка Ћирић
записничар.

Предложени дневни ред је допуњен и гласи

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Информација са Преговарачког одбора око члана 79. Колективног 
уговора за НИС а.д.

2. Информација са састанка са ЗГД Дмитриј Фоменком
3. Реализација средстава по члану 92 Колективног уговора за III и IV 

квартал 2011. године
4. Договор око коришћења средстава за превенцију, опоравак и 

рехабилитацију
5. Пословна тајна
6. Поклон за 8.март
7. Бенефицирана радна места у Рафинерији Нови Сад

А.Д.1

Председник Г.Такић је обавестио присутне да су се на претходним 
састанцима Преговарачког тима за члан 79. Колективног уговора за НИС а.д. 
углавном вршиле презентације, од стране Послодавца, бројног стања 
запослених у компанији НИС, анализа старосне стурктуре запослених по 
блоковима као и план броја запослених у компанији до 2014. године.
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Став репрезентативних Синдиката је да када почну преговори о висини 
отпремнине за технолошки вишак  из Компаније од 2013. године, висина 
новчаног износа не буде испод 675 еура по години стажа у складу са чл. 20 
Социјалног програма.

А.Д.5

Састанку се прикључила  ХР Директор Н.Стаменковић по основу тачке 5. 
Пословна тајна. 
Н.Стаменковић је истакла да у Функцији за корпоративну заштиту постоји 
Класификатор информација који се стално ажурира и одређује шта од 
докумената спада у домен пословне тајне. Интелектуална својина компаније 
су правилници, стадарди и акта која се интерно прописују а резултат су
времена, новца, труда и рада запослених у компанији. Интерна документа су 
капитал компаније. Дужност руководиоца је да буду упућени која акта спадају 
у домен пословне тајне компаније. 
Предлог је да Синдикат добије право на интра-нет страницу компанијског 
портала ради информисања својих чланова.

Чланови Одбора су дискусијом дошли до закључка да је неопходно на 
документу назначити да је само за интерну презентацију (поверљиво).  

На тему Правилника о стамбеним кредитима ХР Директор је саопштила да 
листу усаглашавања чине извршни директори, директори блокова и 
директори функција. Председници репрезентативних Синдиката нису могли 
да се нађу на листи усаглашавања. Правилник је у процесу дораде 
документа и не постоји формална могућност присуства председника 
репрезентативних Синдиката али ће се уважавати мишљење и коментари 
достављени од стране репрезентативних сидниката. Правилник више неће 
имати социјални карактер, али ће бити обухваћени сви запослени њиме.

А.Д.2

Председник Г.Такић је упознао присутне о току састанка са Замеником 
Генералног Директора Д.Фоменком.

По бизнис плану предвиђене су следеће корекције цена рада: фебруар 1%, 
јун 5% и новембар 9% с тиме што исте зависе од резултата пословања и 
инфлације. На захтев Синдиката договорено је да се од 01.фебруара цена 
рада повећа за 2%.

Договорено је да се годишњи бонус исплати најкасније до 10 априла 2012.г.. 
На исплату годишњег бонуса утицај ће имати основна зарада 50%, личне 
оцене са кварталних премија 40% и оцене Блока у коме запослени ради 10%.



Поводом 8.марта запосленим радницама у НИС а.д. ће бити исплаћено 
3.000,00 бруто.

Од 01.03. за 5% ће се повећати зарада запосленима који раде у отежаним 
условима рада и на радним местима са повећаним ризиком по чл.44 
Колективног уговора за НИС а.д..

Што се тиче запослених инвалида на АТП-у који путују на релацији Панчево-
Земун, 15 запослених ће бити пребачени у „Плинару“ Панчево, након 
регулисања проблема са грејањем у просторијама.

Синдикати су доставили потписан предлог Споразума о радно-правним 
односима запослених који прелазе у ћерке фирме Блока Сервиси. Очекује се 
да генерални директор НИС а.д. потпише исти или достави конкретне 
примедбе, које ће размотрити репрезентативни Синдикати.

Договорено је да пословодство НИС-а до 01.03. обави разговор са свим 
закупцима бензиских станица. Они који не буду поштовали потписан Уговор о 
пословно-техничкој сарадњи, са њима ће Уговор бити раскинут.

Послодавац разматра могућност да запосленима који пуне један од услова за 
пензију у периоду 2012., 2013. и 2014. године понуди неку од опција ради 
добровољног одласка из Компаније.

Репрезентативни Синдикати су инсистирали да се Стандард о кварталним  
премијама не примени  јер није дата сагласност. Послодавац је напоменуо да 
се ради о експерименталној фази за Матицу и Производњу, разговори ће се 
наставити.

А.Д.3

Синдикалне организације су на основу члана 92. Колективног уговора дужне 
да квартално достављају извештај о реализованим средствима која се 
издвајају за рекреацију и превенцију радне инвалидности.

Синдикалне организације треба да доставе годишњи извештај о реализацији 
средстава у 2011.години на адресу sindikat.jso@nis.rs.

А.Д.4

Представници синдикалних организација који координирају између бања и 
запослених, наћи ће се на састанку у Новом Саду 29.02.2012.г. око размене 
информација које бање су најактуелније за запослене.



Предлог је да се на основу уплаћених средстава и заинтересованости 
запослених од ранијих година склопе уговори са рехабилитационим
центрима.

А.Д.6

После краће дискусије договорено је да свака синдикална организација своје 
чланице синдиката обрадује новчаним поклоном поводом празника 8.март.
Препорука је да минимални износ буде 2.000,00 динара по запосленој  
чланици сидиката.

А.Д.7

Повереник за спорт и рекреацију Р.Пауновић упознао је присутне да је од 
стране послодавца расписан јавни позив за понуде од центара који се баве 
организацијом и издавањем објеката за рекреацију. Након анализе понуда и 
одабира најповољнијих добављача склопиће се уговори и запослени ће бити 
обавештени путем интерног портала. 

Састанак   је завршен  у 14,50 часова. 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Ј С О  Н И С  А.Д.

Горан Такић   


