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

 
 

 
 
 
 

З А П И С Н И К 

 

 

Са VII редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 

31.03.2010. године у пословној згради у Београду, Милентија Поповића 1  са 

почетком у 13,00 часова. 

 

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

Горан Такић-Председник, Радован Зељковић-Потпредседник, Вељко Жунић-

Потпредседник, Радо Митровић-секретар, Достић Божо-НИС Петрол (НИС РНП), 

Владимир Илић-НИС Петрол (НИС РНС), Зоран Јовановић НИС Петрол (НИС 

ЈП), Зоран Ловренски (НИС ТНГ),  Драган Јефтић (НИС РНС), Милета Рашић 

НИС Петрол (ЈП).  

 

Седници је присуствовао и Марко Билкан (РНП),  

 

 

 

Предложени дневни ред је допуњен и једногласно усвојен: 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Информација са Преговарачког одбора и заузимање става у вези измене и 

допуне Колективног уговора 

2. Информација о предлогу методологије за плаћање рада запослених 

3. Разматрање дописа у вези измене оснивачког акта (ТНГ) 

4. Разматрање коефицијената  „сектор за послове са мањинским акционарима“ 

5. Предлог за заказивање конференције свих одбора синдикалних организација 

6. Конституисање одбора на основу нових Правила о раду 

7. Колективно осигурање запослених и солидарне помоћи 

8. Текућа питања 
 

 

А.Д.1 

 

У уводном делу председник Горан Такић и чланови Преговарачког одбора Радован 

Зељковић и Вељко Жунић изнели су информације са састанка са представницима 

Послодавца. У дискусији су учествовали сви присутни чланови Одбора. Након тога  

већином гласова, један уздржан, донета је  

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:30-71/10 

Нови Сад, 06.04.2010. године 



О Д Л У К А 

 

 

1. Предлаже се ЈСО НИС Нафтагас да се настави усаглашавање у вези 

предложених измена члана 40. и 56. Колективног уговора за НИС а.д. и 

изналажење јединственог става два репрезентативна синдиката. 

2. Полазна основа за наставак преговора и усаглашавање је заједнички текст два 

репрезентативна синдиката, број 30-66/10 од 25.03.2010. године. 

3. Одбор ЈСО је јединствен у ставу да измена и допуна члана 40. мора бити у 

складу са Законом о раду односно у складу са чланом 105. Закона о раду, те је 

предлог Одбора да члан 40. остане исти како гласи у Колективном уговору.  

4. Одбор ЈСО предлаже да се у члану 56. задржи право на исплату зараде из 

добити, јер је то право дефинисано и чланом 10. социјаланог програма за 

НИС а.д. те би се прихватањем предлога Послодавца прихватиле измене 

Социјалног програма на штету запослених.  

Одбор ЈСО НИС а.д. је јединствен у ставу да се задржи право из члана 14. 

Социјалног програма односно да се свим запосленима и даље исплаћују 

средства на име поклона за Нову годину. 

Одбор ЈСО НИС а.д. се залаже да се свакако омогући исплата бонуса односно 

награда свим запосленима који су остварили планиране и задате радне 

задатке, а где ће бити измене Колективног уговора, да ли у члану 46. или  56. 

да се усагласи на преговорима са Послодавцем. 

 

 

А.Д.2 

 

Председник Горан Такић и чланови Преговарачког одбора Вељко Жунић и Радован 

Зељковић изложили су предлог методологије за плаћање рада запослених. Након 

дискусије у којој су учествовали сви чланови Одбора. Једногласно је донета  

 

О Д Л У К А 

 

1. На основу предлога за побољшање система плаћања рада и мотивације 

запослених НИС а.д. и Споразума број 45/1582 од 11.11.2009. године,  

предлажемо организовање презентације у Новом Саду, Панчеву и Београду, 

на којој би се информисали представници свих синдикалних организација  

НИС а.д.  

2. Задужују се синдикалне организације да након презентације доставе 

примедбе и сугестије на предложен систем плаћања рада, које ће бити 

сумиране на нивоу ЈСО НИС а.д. 

 

 

А.Д.3 

 

У уводном делу председник синдикалне организације ТНГ Зоран Ловренски, 

изложио је садржај дописа у вези измена оснивачког акта ТНГ упућен министру 

Рударства и енергетике Петру Шкундрићу. Допис је једногласно прихваћен. 



А.Д.4 

 

Разматран је предлог коефицијената за сектор за послове са мањинским 

акционарима. Једногласно је дата сагласност на исте. 

 

 

А.Д.5 

 

Председник синдикалне организације РНП Жунић Вељко изнео је предлог, с 

обзиром на ситуацију у компанији, већина чланова одбора ЈСО НИС а.д. је подржала 

и донета је следећа  

 

О Д Л У К А 

 

- Да се задужи предесништво ЈСО НИС а.д. да одржи седницу на којој ће се 

дефинисати дневни ред и задужити лице за припрему конференције 

- Одбор је јединствен у саву да конференција буде у термину између 15.04. и 

25.04. о.г. 

 

 

А.Д.6 

 

На основу Правила о раду неопходно је да се одржи конститутивна седница новог 

Одбора.  Донета је  

 

О Д Л У К А 

 

- Задужују се синдикалне организације да у складу са Правилима о раду 

доставе предлоге нових чланова Одбора до 15.04.2010. године 

- Након достављања предлога одржаће се конститутивна седница Одбора 

 

 

А.Д.7 

 

У дискусији  у вези колективног осигурања и солидарне помоћи запосленима НИС 

а.д. у којој су учествовали чланови синдикалних организација РНП, РНС и НАП. 

Након тога Одбора ЈСО НИС а.д. донео је  

 

О Д Л У К У 

 

Да се упути захтев директору функције за организациона питања Дмитрију Фоменку, 

везано за реализацију права запослених (по Колективном уговору)  на колективно 

осигурање и солидарне помоћи. 

 

 

 

 



А.Д.8 

 

Под тачком разно Зоран Јовановић је обавестио присутне да ће се на Палићу 

одржати седница Републичког одбора енергетике. Предлог за председника 

Републичког одбора за енергетику је Милошевић Вељко, предлог за потпредседника 

је Жунић Вељко, предлог за секретара је Миша Фарага и Бранислав Недељковић. 

Одбор ЈСО НИС а.д. је донео  

 

О Д Л У К У 

 

Подржава се кандидатура Милошевић Вељка за председника и Жунић Вељка за 

потпредседника  Републичког одбора енергетике. 

 

 

 

Састанак је завршен у 15:30  часова. 

 

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К  

   Ј С О  Н И С  А.Д. 

 

        Горан Такић    


