
З А П И С Н И К

Са XIIIванредне седнице ОдбораЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
09.11.2012. године у Новом Саду са почетком у 9 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,Зоран Јовановић (ЈП),Божур Рајовић
(ЈП),Зоран Бановић (ЈП),БожоДостић (РНП), Марко Билкан (РНП), Паја Бранковић
(ЈП), Зоран Ловренски (ТНГ), Душко Косановић (РНП), Зоран Јосиповић (РНС), 
Драган Јефтић (РНС), Ивана Ћурчин (СС), Владимир Илић (РНС), Жељко Јакемив
(ТНГ), Марија Галетић (СС) и записничар Слободанка Ћирић.

За састанак је предложен и усвојен следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Припрема за презентацију новог Стандарда за Грејдинг
2. Информација са састанка са Пословодством

А.Д.1

Материјал за презентацију новог Стандарда за грејдинг је достављен репрезентативним
синдикатима претходни дан у касним поподневним часовима. Материјал врло штуро
говори о новом Стандарду, мада се може јасно закључити да може доћи до смањења
зарада запослених у компанији јер говори о тржишном усклађивању зарада. Проблем
постоји и у непоштовању постојећег Стандарда.

Потпредседник В.Жунић је предложио да се затражи одлагање презентације из горе
наведених разлога као и због неодговарања од стране послодавца на званични допис
10-16/1-1 који је по питању Грејдинга упућен генералном директору 16.10.2012.г.
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Чланови Одбора ЈСО НИС а.д. су мишљења, да ће њихово присуство на презентацији, 
послодавац окарактерисати у јавности као пристанак репрезентативних синдиката на
нови Стандард о Грејдингу.

Након дискусије Одбор ЈСО НИС а.д. је донео став да се појаве на презентацији о новом
Стандарду за Грејдинг и да председник Г.Такић изнесе закључке Одбора:

1. Није добијен званичан одговор од Послодавца по питању дописа 10-16/1-1 од 
16.10.2012.г., упућеног генералном директору;

2. Није добијен одговор на примену постојећег Стандарда за грејдинг где је 
указивано Послодавцу на много проблема који се дешавају у пракси а 
репрезентативни Синдикати су били коаутору прављења постојећег Стандарда;

3. У презентацији нема конкретних примера из праксе како ће функционисати нови 
Стандард, који би био разумљив свим запосленима;

4. Није испоштован рок за доставу материјала за састанак и нису се могле обавити 
консултације са другим репрезентативним Синдикатом;

5. Присуство Синдиката на презентацији не може никако бити и сагласност 
репрезентативних синдиката на нови Стандард о Грејдингу;

6. Уколико се нови Стандард о грејдингу битно разликује од постојећег, да ли он 
подразумева и Анекс Колективног уговора на чл. 44;

7. Синдикат тражи да као социјални партнер активно учествује у изради Стандарда 
јер се ради о зарадама запослених а не да нас Послодавац ставља пред свршен 
чин за усвајање истог.

Након јавно изнесених закључака, чланови Одбора ЈСО НИС а.д. заједнички треба да 
напусте презентацију пре излагања Послодавца.

А.Д.2

На састанку код генералног директора НИС а.д. присутни су информисани да ће у року 
од десетак дана бити одржана презентација репрезентативним Синдикатима Бизнис
плана за 2013.годину. Оптимизација броја запослених ће се наставити и следеће године 
у свим блоковима и ћеркама фирмама. План за 2013.годину је 760 запослених мање. 
Синдикати су инсистирали да се запосленима каже истина који сегменти организације се 
предвиђају за оптимизацију следеће године, како би били на време информисани.
Детаље око буџета за зараде, солидарне помоћи, обука и осталих делова Бизнис плана 
биће презентоване.

Састанак је завршен у 10,00 часова.

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

Горан Такић   


