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

З А П И С Н И К

Са IV редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
10.05.2012. 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), Зоран Јовановић (ЈП),
Галетић Марија (СС), Мирослав Алексић (ЈП), Душко Марјановић (ЈП),
Божур Рајовић (ЈП), Владимир Илић (РНС), Зоран Јосиповић (РНС),
Милан Васић РНС), Ивана Ћурчин (СС), Божа Достић (РНП), Милан 
Бабић (О-Зоне), Милета Рашић (ЈП), Зоран Ловренски (ТНГ), Зоран Носек
(НАП), Драган Јефтић (РНС), Паја Бранковић (ЈП), Зоран Бановић (ЈП),  
Рајко Пауновић (повереник за спорт), представници АТП службе Мирјана 
Јевтић, Предраг Вучинић и Слободанка Ћирић записничар

Предложени дневни ред је проширен 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. Разматрање Иницијативе запослених са АТП-а
3. Спортске активности у НИС-у
4. Израда каталога свих споразума, протокола и договора потписаних са 

послодавцем од момента преузимања компаније
5. Информација о калкулатору исплативости запослениих

А.Д.1

Председник Г.Такић је информисао Одбор о резултатима састанка 
Преговарачког одбора за чл. 79 Колективног уговора. Поновио је став 
репрезентативних Синдиката: висина отпремнине по години стажа треба да 
буде 675 еура, како прописује чл. 20 Социјалног програма за  НИС а.д.

Послодавац је на преговарачком одбору изнео неколико варијанти  својих 
предлога:
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1.За првих десет година стажа просечна нето зарада НИС а.д. а за преостали 
стаж 1/3 своје зараде.
2.За првих десет година стажа просечна нето зарада НИС а.д. а за преостали 
стаж 1/2 своје зараде.
3.За првих десет година стажа просечна нето зарада НИС а.д. а за преостали 
стаж половина просечне зараде НИС-а. 

Потпредседник ЈСО НИС а.д. В.Жунић је напоменуо да не постоји ни један 
записник са састанка Преговарачког одбора. Састанаци су неформални, од 
стране послодавца присутно је два-три члана од укупно осам. Предлог је да 
се затражи састанак са Генералним директором НИС а.д. како би га 
обавестили о току преговора.

А.Д.2

Састанку су присуствовали представници запослених у АТП служби. Предраг 
Вучинић је прочитао писмо које су запослени АТП службе упутили на адресе
10 новинских кућа. Писмо није објављено ни у једним новинама. Упућен је 
допис на адресе премијера, министарства енергетике и осталих потписника 
Социјалног програма за НИС. Међутим, није било никаквог одговора. 
Запослени на АТП-у ће послати јединствен захтев Послодавцу да се мирним 
путем реши проблем мобинговања на радном месту, с обзиром да им се 
ускраћује право на рад, одузимају средства за рад (компјутери) и сл. Уколико 
не буде одговора у законском  року, ангажоваће адвоката као заступника у 
покретању судског поступка против НИС-а за решавање проблема мобинга
према запосленима.

ЈСО НИС а.д. разматрао је Иницијативу – захтев запослених на 
административно-техничкој подршци за стриктну примену Социјалног 
програма за НИС а.д.. Донет је јединствен 

З А К Љ У Ч А К

1. Синдикат у потпуности подржава запослене у АТП служби у вези 
примене Социјалног програма и Колективног уговора за НИС а.д. 

2. Синдикат ће пружити помоћ запосленима у АТП-у у циљу заштите од 
злостављања на раду у складу са Законом о спречавању злостављања 
на раду.

3. Репрезентативни синдикати инсистирају на стриктној примени члана 
19. Социјалног програма за НИС а.д. и утврђивању висине отпремнине
за чл. 79 Колективног уговора у складу са чланом 20. Социјалног 
програма.



А.Д.3

У циљу популаризације спорта и здравог начина живота послодавац је 
израдио  план спортских активности и нови систем такмичења у НИС а.д. 
Блоковска + синдикална такмичења планирана су: Промет 19-20.мај, 
Прерада и Енергетика 26-27.мај, Производња и Сервиси 22-24 јун, Матица 
02.-03.јуни, ГПН Промет 30.мај-03.јуни  и централне игре ГПН 09.-13.јуни.

Одбор Јединствене синдикалне организације је донео једногласно

О Д Л У К У

На основу дугогодишњег искуства у организовању спортских сусрета, 
манифестација и такмичења, именује се Владимир Илић за координатора за 
спорт испред Јединствене синдикалне организације НИС а.д. Нови Сад.

А.Д.4

Потпредседник В.Жунић је предложио да се изради каталог свих споразума, 
протокола и договора потписаних са послодавцем од момента преузимања 
компаније до данас. 
Задужује се секретар Радо Митровић да систематизује материјал и достави 
члановима Одбора.

А.Д.5

На основу Купопродајног уговора о куповини акција НИС а.д. и Социјалног 
програма,  дефинисана је отпремнина у чл. 19 Социјалног програма за 
добровољни раскид радног односа, као раскидна клаузула Купопродајног 
уговора. Поред наведених докумената запосленима у НИС а.д. се нуди мањи 
износ отпремнине добијен на основу такозваног „калкулатора“ који је 
супротан наведеним документима.

На основу компанијског извештаја за 2011.годину на бази  индивидуалних 
преговора је Компанију напустило 218 запослених. Потпредседник В.Жунић је 
предложио да се затражи од Послодавца да достави репрезентативним 
синдикатима модел „калкулатора“.

На основу члана 209 Закона о раду и члана 86 Колективног уговора за НИС 
а.д. Послодавац је дужан да достави репрезентативном синдикату  
документа која су битна за економски и материјални положај запослених.



А.Д.6

Под тачком разно чланови Одбора су дискутовали о примени Стандарда 
друштва за Кавртални и годишњи бонус за запослене. 
По члану 46. Колективног уговора за НИС а.д. за примену Стандарда 
друштва Квартални и годишњи бонус за запослене, потребна је сагласност 
репрезентативних синдиката.

Стандард је експериментално примењен у првом кварталу текуће године на 
запослене у Матици и Блоку  УПС, а у другом кварталу је почео да се 
примењује и на остале делове НИС а.д, без информисања Синдиката.
Упутити допис заменику генералног директора Д.Фоменку са питањем како је 
могуће да се примењује Стандард на који синдикат није дао сагласност.

З.Јовановић је обавестио чланове Одбора о одржаном састанку са 
директором Блока Промет А.Малањином. Проблем у Блоку Промет је 
затварање бензиских станица и  запослени на тим бен.станицама. И поред 
обећања да ће радници бити распоређени по другим објектима, послодавац 
је намеравао да их пребаци у АТП службу. Интервенцијом синдиката то се 
није реализовало.

Примедбу на комуникацију са послодавцем је упутио В.Жунић. Не постоји 
могућност обраћања генералном директору директно. Председник Г.Такић се 
сложио да председници синдикалних организација требају све  проблеме у 
свом блоку решавати са својим Извршним директором. Уколико не могу на 
том нивоу решити проблем, председник ЈСО ће исти решавати на нивоу
заменика генералног директора и генералног директора.

Састанак   је завршен  у 15,00 часова. 

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

Горан Такић   


