
 

 
 
 
 
 
 
 

З А П И С Н И К 
 
Са XIII редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана 
дана 19.07.2013. године у  Београду, са почетком у 12,00 часова.  
 
Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад: 
 
Горан Такић–председник, Вељко Жунић-потпредседник, Радо Митровић-
секретар, Божо Достић (РНП), Горан Бандић (ТНГ), Ивана Ћурчин (СС), 
Божур Рајовић (ЈП), Зоран Јеличић (РНС), Радован Зељковић (НАП), 
Синиша Станчевић (НАП), Зоран Бановић (ЈП), Паја Бранковић (ЈП), 
Зоран Ловренски (ТНГ),  Душан Косановић(РНП), Јефтић Драган  (РНС), 
Марко Билкан (РНП),  
 
За састанак је предложен и допуњен следећи 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  
 

1. Информација о току преговора везано за измене Колективног уговора 
за НИС а.д. 

 

2. Информација са састанка са генералним директором, 
 

3. Текућа питања. 
 

 
 
 
А.Д.1 и А.Д.2 
 
Председник Такић  предложио је да  због  истих  тема, да се  ове две тачке  
обједине. 
С обзиром да  је Синдикат  доставио предлоге за  измену члана  44  и 45 КУ 
за НИС ад  а Преговарчки  тим  Послодавца  није  прихватио  наведене 
предлоге  као и да је изнео став  да се  преговара о целовитом тексту КУ за 
НИС ад,  одржан  је састанак са Генералним директором НИС ад Кирилом 
Кравченком на коме је разматрана досадашња активност на Измени и допуну 
КУ за НИС ад. 
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Послодавац је изнео став да Синдикати  још једном размотре  опсег 
преговора  и изјасне се до  среде око измене и допуна КУ за НИС ад, а  не 
само чланова  44  и 45 .  Послодавац  је  истако да Синдикати недовољно 
активно подржавају преговоре, не прихавтајући  да  преговарју о целовитом 
тексту и предлоге  око чланова 44  и 45  . 
 
Предлог је  Послодавца да се  преговара  о целовитом тексту, што ће се 
доставити  писмено Синдикату ,  а да се  Синдикати  изјасне  о предлогу с 
тим да се  рок помери  за  половину августа   
 
Сви чланови  Одбора су  учествовали у дискусији  око  Измена  и допуне  КУ 
за  НИС ад  а  синдикалне организације РНП,  Југопетрол  и Матице  
доставиле су  своје писмене примедбе и предлоге  на Предлог измена и 
допуна  КУ за НИС ад. 
 
Након  дискусије  донета  је следећа   
 
 
 

ОДЛУКА 
 

Одбор  ЈСО НИС ад  је  енергично против квалификација  да Синдикати  
опструирају  Измене Колективног уговора   и овлашћују Председника    да 
упути допис  Генералном дирктору    у вези  преговора. 
 
Одбор ЈСО НИС ад  усваја  примедбе  Синдиката на Предлог измена  и 
допуна КУ  које  ће  се доставити и усагласити са другим репрезентативним 
синдикатом  ЈСО НИС-  Нафтагасом   у циљу  наставка преговора  око КУ  за 
НИС ад. 
 
Синдикат ЈСО  НИС ад  ће заједно са другим репрезентативним синдикатом  
доставити своје Предлоге  за  измену КУ за НИС ад и  учествовати у 
Преговорима  око Измене  и допуне КУ  за НИС ад  и даје овлашћење  
Преговарачком тиму  ЈСО НИС ад  да настави преговоре  око измена и 
допуна КУ  . 
 
 
Преговарачки одбор ће редовно информисати   Одбор  ЈСО НИС ад  о  
предлозима  измена  и допуна КУ  за НИС ад .  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
А.Д.3 
 
 
Одбор ЈСО НИС ад усваја  информацију о проблемима запослених  у 
Рафинерији нафте  Нови Сад и  прослеђује  Извршном  Директору  Блока 
Прераде   у вези  теренског  рада  и путовања запослених  како би се исти 
решио у складу са Колективним уговором. 
 
Састанак је завршен у 14,00 часова. 

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


