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

З А П И С Н И К

Са XIV редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана 
дана 22.12.2011. године у пословној згради НИС у Новом Саду, Народног 
фронта 12, са почетком у 13,00 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), Зоран 
Носек (НАП), Милан Васић РНС), Паја Бранковић (ЈП), Милета Рашић (ЈП), 
Ивана Ћурчин (СС), Бојан Јагодић (РНП), Рајко Пауновић (СС), Божа
Достић (РНП), Драган Јефтић (РНС), Милан Бабић (О Зоне), Жана
Булатовић (ЈП), Перса Гетејанц (НАП) и Слободанка Ћирић записничар.

Предложени дневни ред је допуњен и гласи

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Анализа рада ЈСО НИС а.д. у 2011.г. 
2. Предлог плана за 2012.г.
3. Разматрање примедби на Правилник о кварталним премијама
4. Извештај са састанка са Генералним директором
5. Измена представника у Комисији за контролу ресторана
6. Заузимање става око давања мишљења на измену систематизација 

и коефицијената
7. Икт 

А.Д.1

Председник Г.Такић је подсетио на дешавања и активности у којима је 
учествовао синдикат у 2011.г. 

ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
¯НИС° а.д. НОВИ САД

21 000 Нови Сад, Народног фронта 12, Телефон 021 481 2012, Факс 021 481 4387, ПИБ 104210787

Број:30-216/11
Нови Сад, 26.12.2011. године



А.Д.2

Секретар Р.Митровић је представио план рада ЈСО НИС а.д. за 2012.г. 
Предстоје преговори за Програм 750 после истека Социјалног програма за 
НИС а.д. Издвајање у „ћерке фирме“ Блока Сервиси Дирекција за транспорт
и Научно техничког центра.  Дефинисање статуса 1900 запослених НИС-а 
који уговорно прелазе у издвојене фирме. У фебруару се одржавају редовне 
седнице Надзорног одбора, усвајање завршног рачуна, доносе се битне 
одлуке у складу са Колектиним уговором за НИС а.д.. Учествује се у 
преговорима око бизнис плана, зарада запослених. Потребно је спровести 
анкету међу запосленима о летовању у Бечићима преко агенције О Зоне.
Организовање спортских сусрета на нивоу НИС-а. Склапање уговора са 
бањама и превентивни опоравак запослених. 

Неопходно је остварити што већу комуникацију са запосленима због све 
већих проблема. Потребно је повећати међусобну информисаност.

Председник СО НИС НАП сматра да је потребна анализа закључка како је 
синдикат пословао у 2011.г. с обзиром на бројне проблеме са којима се 
сусретао.

На предлог В.Жунића Синдикалне организације треба да до 13.01.2012.г. 
доставе писане извештаје о раду током 2011.г.

А.Д.3

Чланови Одбора ЈСО НИС а.д. су изнели примедбе на предлог новог 
Стандарда за квартални и годишњи бонус запослених у НИС а.д.. Примедбе 
се односе на обавезних 15% запослених који треба да буду оцењени 
оценама 1 и 2, мишљење је да ће то бити основ за „немапирање“ запослених. 
Примедба је стављена на буџет за премије, где се мора инсистирати да ниво 
буџета одговара 15% од укупних зарада по члану 9. Социјалног програма.
Планирана парцијална примена Стандарда није основана, требало би да 
буде јединствена примена за целу компанију. 

Одбор ЈСО НИС а.д. једногласно је донео следећи

З А К Љ У Ч А К

Не прихвата се предлог Стандарда за квартални  и годишњи бонус за 
запослене у НИС а.д., из следећих разлога у начелу:

1. НИС а.д. је Компанија  која је дужна да поступа у складу са Уставом и  
законима (пре свега Законом о раду) заснованим на  начелима 
једнакост и равноправности, те је  неприхватљиво  да се Стандард као 



општи акт примењује  за блок Производње и Матицу (што нису сви 
³запослени у НИС а.д´) 

2. Послодавац наведеним Стандардом није предвидео везу са чланом 
46. Колективног уговора за НИС а.д., нити обавезно учешће Синдиката  
у процесу израде и праћењу реализације истог. Напротив, све је 
препуштено руководиоцима који потпуно аутономно и субјективно 
оцењује запосленог без могућности жалбе Комисији или неком другом 
контролном органу. Закон о раду наводи да запосленом припада 
зарада за стандардни учинак у пуном радном времену, с тим да   није 
дефинисано  шта подразумева стандардни учинак - како би се могло 
оценити  да ли је исти пребачен или подбачен. Дакле,  Стандардом се 
дају описи категорија без описа стандардног учинка за који се 
категорије везују.

3. Синдикат подржава  исплату бонуса за кварталне премије 
запосленима  по важећем Правилнику о исплати премија запосленима 
у НИС а.д.,  док  се не донесе нов предлог  Стандарда чије ће одредбе 
бити јасне и неспорне, који ће бити израђен у складу са Колективним 
уговором за НИС а.д., законима и пре свага сврхом ради које верујемо 
да је  и намера Послодавца – стимулација запослених да креативно, 
професинално и одговорно обављају послове и преко  утврђених 
³норми´, ³очекиваних задатака´ за које треба да буду награђени 
(бонусом – на кварталном и годишњем нивоу).

4. Предлогом  Стандарда предвиђено је  да најмање 15% запослених у 
оквиру оцењивачке групе ³мора´ да има оцену један или  два, која  
подразумева да запослени нису испунили очекивани учинак што је  
неприхватљиво за Синдикат. Дакле, Стандард  чији је предмет БОНУС 
не   треба да обухвата  санкције за неостварење планираних резултата 
рада јер тада сам појам ³бонуса´ губи смисао и  у супротности је са 
својом суштином. 

А.Д.4

Председник Г.Такић обавестио је чланове о састанку који је одржан код 
Генералног директора К.Кравченка, на коме су присуствовали председници 
оба репрезентативна синдиката. После разговора да добровољни одлазак по 
Програму 750 више неће бити расписиван, представници синдиката 
напоменули су да запослени у Блоку прерада нису до сада имали прилику да 
учествују у праграму.
Генерални директор је обећао да ће запосленима у Блоку прерада бити 
понуђен добровољни одлазак по Програму 750, што је и учињено у току 
недеље. Укупно се пријавило 52 запослена из Рафинерије Панчево и 28 
запослених из Рафинерије Нови Сад.



Председник СО НИС РНС В.Илић ставио је примедбу на Записник са 
предходне седнице Одбора ЈСО НИС а.д., у коме се не налази извештај о 
његовом предлогу да на горе поменутом састанку присуствује и председник 
СО НИС РНП В.Жунић. 
Записник са предходне седнице ће бити исправљен и достављен члановима 
Одбора путем е маил-а.

А.Д.5

Председница СО НИС Матица као председник Комисије за контролу рада 
ресторана, затражила је да се на ово место предложи неки други синдикални 
представник. 

Одбор Јединствене синдикалне организације је једногласно донео 

О Д Л У К У

да се досадашњи представник ЈСО НИС а.д. у Комисији за рад ресторана  
Марија Галетић СО НИС Матица  замени на лични захтев због повећаног 
обима посла. 
Нови представник синдиката је Раде Скенџић СО НИС НАП.

А.Д.6

Потпредседник ЈСО НИС а.д. В.Жунић ставио је примедбу на предлоге 
послодавца о новим систематизацијама радних места у НИС а.д. Нејасно је 
да ли се од репрезентативих синдиката очекује сагласност, јер се нове 
систематизације спроводе и без сагласности репрезентативних синдиката. 
Поставља се питање да ли је висина коефицијената за нова радна места у 
складу са Колективним уговором за НИС а.д.

(Жунић је предложио да затражимо до послодавца „званично мишљење о 
утврђивању нових коефицијената“) ја нисам сигурна како треба допис да 
изгледа

А.Д.7

Потпредседник ЈСО НИС а.д. Р.Зељковић упознао је присутне о ситуацији у 
Дирекцији за ИКТ. Планира се аутсорсовање комплетне дирекције и 
поставља се питање статуса и положаја запослених.
Донет је закључак да се упути допис послодавцу о организовању састанка са 
запосленима у Дирекцији за ИКТ на којем би били обавештени о плану 
аутсорсовања и могућим решењима њиховог статуса.



А.Д.8

Под тачком разно председник СО НИС НАП Р.Скенџић изразио је своје не 
задовољство што као представник синдиката не може самостално да упути 
допис представницима послодавца. Не писано је правило да се председник 
синдиката Г.Такић званично обраћа представницима послодавца. 

Присутни су се сложили са чињеницом, да је председник ЈСО НИС а.д. под 
притиском великог броја обавеза, које треба да распореди на 
потпредседнике ЈСО НИС а.д. и на остале чланове Одбора ЈСО НИС а.д.

Састанак   је завршен  у 15,45 часова. 

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

Горан Такић   


