
З А П И С Н И К

Са IIредовне седнице ОдбораЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
08.02.2013. године у Новом Саду са почетком у 12,30 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад:

Горан Такић – председник, Вељко Жунић- потпредседник,Радован 
Зељковић – потпредседник,Радо Митровић–секретар,Божур Рајовић
(ЈП),Зоран Бановић (ЈП),БожоДостић (РНП), Марко Билкан (РНП), Паја 
Бранковић (ЈП), Зоран Ловренски (ТНГ), Душко Косановић (РНП), Милан 
Васић (РНС),Марија Галетић (СС), Раде Скенџић (НАП),Душко 
Марјановић (ЈП), Милета Рашић (ЈП), Жељко Јакемив (ТНГ),Ивана 
Ћурчин (СС)  и записничар Слободанка Ћирић.

Састанку је присуствовала ХР директор Наташа Стаменковић.

Састанку су присутвовале председник синдиката ТНГ ¤Светлост¥ Бујановац 
Слађана Накић.

За састанак је предложен и усвојен следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Презентација Бизнис плана за 2013.годину
2. Информација са састанка Преговарачког одбора за члан 79.КУ
3. Проблеми у ТНГ ¤Светлост¥ Бујановац 

А.Д.1

ХР Директор Н.Стаменковић је презентовала Бизнис план за 2013. 
Презентован је укупан број запослених по блоковима и зависним друштвима. 
Истовремено је представљен и план оптимизације броја запослених. У 
презентацији је приказана укупна маса средстава за зараде. С обзиром да у 
плану  нису рашчлањена издвајања која се тичу запослених неопходно је да 
нам послодавац у складу за Законом о раду, достави комплетну структуру 
зарада.
Одбор ЈСО НИС а.д. ће до краја недеље доставити послодавцу питања у 
вези Бизнис плана.
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А.Д.2

На састанку Преговарачког Одбора за члан 79. КУ представници послодавца 
су изашли са понудом за добровољни одлазак из компаније, од 400 евра нето 
по години стажа. Послодавац жели да се преговори интензивирају и заврше 
до краја месеца. Уколико се не постигне договор има намеру да раскине 
Колективни уговор за НИС а.д. 

У току расправе предлог потпредседника Р.Зељковића је био да се затражи
од послодавца у писменом облику да не прихвата члан 20 Социјалног 
програма. Након расправе донет је 

З А К Љ У Ч А К

- Чланови Одбора су прихватили информацију са Преговарачког Одбора
- Основно полазиште преговора је да запослени који су технолошки 

вишак не добију отпремнину мању од износа који је до сада 
исплаћиван у току 2012.године,

- Након сваке седнице Преговарачког тима Одбор ЈСО НИС а.д. ће 
одржати своју седницу а након добијања сагласности синдикалних 
одбора по питању висине отпремнине, овластиће Преговарачки тим за 
прихватање понуде послодавца

А.Д.3

„Светлост“ Бујановац је предузеће за дистрибуцију ТНГ на подручју јужне 
Србије. Већински власник предузећа је НИС а.д.( 52%). Позитивно 
пословање предузећа је угрожено увођењем акцизе од 30 динара за подручје 
Косова и Метохије и смањењем маржи од стране НИС а.д. 

Председник Синдикалне организације „Светлост“ Бујановац која је чланица 
СО ТНГје презентовала проблем у пословању и могућност стечаја у 
предузећу. Захтев СО „Светлост“ Бујановац је да ЈСО НИС а.д од 
послодавца НИС Гаспром нефт затражи повољније марже за наставак 
пословања и једно теретно возило (камион).

З А К Љ У Ч А К

Одбор ЈСО НИС а.д. ће упутити допис послодавцу захтевајући састанак у 
циљу опстанака запослених у „Светлост“ Бујановац

Састанак је завршен у 14,30 часова.

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Ј С О  Н И С  а.д.
Горан Такић   


