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

З А П И С Н И К

Са VI редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
14.06.2012. године у пословној згради НИС у Новом Саду, Народног фронта
12, са почетком у 11,00 часова.

Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад:
Горан Такић председник, Вељко Жунић - потпредседник, Радо Митровић -
секретар, Раде Скенџић (НАП), Марко Билкан (РНП), Душан Косановић
(РНП), Мирослав Алексић (ЈП), Божур Рајовић (ЈП), Милан Васић РНС),
Божа Достић (РНП), Горан Бандић (ТНГ), Зоран Бановић (ЈП), Жељко 
Јакемив (ТНГ), Бранислав Радаковић (НАП), Ивана Ћурчин (СС), Марија 
Галетић (СС), Паја Бранковић (ЈП), Зоран Носек (НАП), Милета Рашић
(ЈП) и Слободанка Ћирић записничар.

Седници присуствовала по првој тачки и Директор ХР-а Наташа 
Стаменковић.

За састанак је предложен следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Примена Стандарда за квартални и годишњи бонус (Н.Стаменковић)
2. Информација са Преговарачког одбора око члана 79. Колективног 

уговора за НИС а.д.
3. Разматрање дописа Послодавца око преиспитивања Споразума о 

раду синдиката
4. Заједнички састанак два репрезентативна синдиката у форми 

трибине
5. Проблем неисплаћене ремонтне премије за раднике Рафинерије 

Панчево
6. Текућа питања
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А.Д.4

Предлог потпредседника В.Жунића је да се одржи трибина два 
репрезентативна синдиката. На трибину позвати као учеснике и представнике  
Управног одбора НИС а.д., Надзорног одбора НИС а.д., министра за 

енергетику и рударство, председника Скупштине НИС-а Петра Шкундрића, 
представнике Послодавца. На трибини презентовати тренутно стање и 
ситуацију у Нафтној Индустрији Србије везано за поштовање Колективног 
уговора и Социјалног програма, што ће бити и основна тема свих учесника.
Предлог је једногласно усвојен. 
Задужује се председник Г.Такић и секретар Р.Митровић да заједно са другим 
репрезентативним Синдикатом буду организатори наведене трибине.

А.Д.1

Репрезентативни Синдикати нису дали сагласност на нови Стандард о 
кварталним и годишњим премијама. ХР директор Н.Стаменковић подсетила 
је да се нови Стандард за квартални и годишњи бонус примењује 
експериментално од јануара у УПС-у и Матици, а тренутно се врши обука 
оцењивача и у осталим блоковима НИС а.д. За други квартал 2012.г. сви 
делови НИС а.д. ће бити оцењени по новом Стандарду оценама од 1 до 5. 
Уколико се у пракси уоче пропусти у новом Стандарду, исти ће бити мењан 
и допуњаван у ходу. Оцене ће представљати квалитет рада и однос према 
раду запослених. На нивоу квартала ће бити једна  оцена која ће бити дата 
на основу индивидуалних критеријума (радни учинак и однос према раду) и
колективна оцена (сектора, дирекције, блока). 

Оцењивачи ће морати у писаном облику да образложе оцене 1 и 5. Оцене 
неће бити основ за систем елиминације запослених, давање отказа, писање 
упозорења или слично, по речима директорке Н.Стаменковић, што јасно стоји 
у Стандарду. Оцењивање најмање 15% запослених у оцењивачкој групи са 
оценом 1 и/или 2 који су наведени у Правилнику, представљају могућност а 
не обавезу оцењивача, истакла је Н.Стаменковић.
Оцењивање запослених на АТП-у ће се вршити као и до сада, оцене ће 
давати координатори.
Завршавајући излагање о Правилнику, Н.Стаменковић је упутила апел 
Одбору ЈСО НИС а.д., уз поштовање  самосталности у раду Синдиката, да 
размотри своју организациону структуру и усклади је са организационим 
променама у Компанији. 



А.Д.2

Преговарачки Одбор око члана 79. Колективног уговора за НИС а.д. није 
одржан јер Послодавац није доставио у писаном облику предлог који је 
усмено изнео на преговорима.

А.Д.3

Послодавац је на основу „Забелешке о судском спору“ синдикалне 
организације НАП у вези виле „Златиборка“ поднете у суду у Чајетини,
доставио синдикатима допис о преиспитивању Споразума о раду синдиката.

Председник СО НАП Р.Скенџић је доставио дописе који су упућивани 
послодавцу у вези виле „Златиборка“, на које није добијен одговор од 
послодавца. Иако су представници СО НАП-а покушавали да преговарају по 
овом питању са послодавцем, није било преговора. Забелешка о спору је 
покушај да се онемогући продаја/отуђење објекта.

Након излагања мишљења присутних чланова Одбора ЈСО НИС а.д. донет је 
једногласно 

З А К Љ У Ч А К

Потребно је покушати да се организује заједнички састанак представника 
послодавца, председника оба репрезентативна синдиката и представника СО 
НАП-а како би се размотриле могућности решавања насталог спора.

А.Д.5

Проблем неисплаћене ремонтне премије за раднике Рафинерије Нафте 
Панчево десио се највероватније због преласка у блок Сервиси. Такође, 
двадесетак запослених који су радили у бек офису блока Промет нису 
добили исплату прековременог рада због преласка на АТП, док су остали 
запослени из бек офиса добили исплату прековременог рада у марту месецу. 

Одбор ЈСО НИС а.д. је једногласно донео следећи

З А К Љ У Ч А К

Упутити допис представницима послодавца да у складу са Колективним 
уговором  исплате  запослене који су радили у ремонту и приликом 
прековременог рада.



А.Д.6

Под тачком текућа питања председник Г.Такић обавестио је присутне о 
састанку одржаном код Генералног директора К.Кравченка. Тема састанка су 
били запослени на АТП-у и њихов добровољни одлазак из компаније. Од 300 
запослених радника на АТП-у 140 се анкетом изјаснило да жели да напусти
компанију. Са 31.05.2012.г. компанију је напустило 58 запослених. За 
запослене који су на АТП планира се плаћено одсуство у трајању од 45 дана
од 01.07.

Састанак је завршен у 14 часова.

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

Горан Такић   


