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

 
 

 
 
 

З А П И С Н И К 

 

 

Са XIV редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана 
дана 15.10.2010. 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, Радован Зељковић-Потпредседник, Вељко 

Жунић-Потпредседник, Радо Митровић-секретар, Јовановић Зоран (ЈП), 
Достић Божо (РНП), Зоран Ловренски (ТНГ),   Рашић Милета  (ЈП), Раде 

Скенџић (НАП),  Марко Билкан (РНП), Марија Галетић (СС), Ивана Ћурчин 
(СС), Зоран Бановић (ЈП),  Божур Рајовић (ЈП), Паја Бранковић (ЈП) 
Зоран Јосиповић (РНС), Жељко Јакемив (ТНГ), Владимир Илић (РНС), 
записничар Слободанка Ћирић. 

 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Разматрање примедби на Правилник о исплати годишње премије 
2. Информација о иницијативи послодавца о измени и допуни 

Колективног уговора 
3. Инструкција за „споразумни раскид“  радног односа за запослене који 

стичу право на пензију до 31.12.2012.г. 
4. Одлука о минималној  заради запосленима 
5. Протест  22.10.2010.г. 
6. Текућа питања 

 

 

А.Д.1 
 
Састанак је започео излагањем Р.Митровића о примедбама синдиката на 
Правилник о исплати годишње премије запосленима у НИС а.д. 
После расправе и примедби свих присутних чланова Одбора Јединствена 
синдикална организација НИС а.д. једногласно  доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

 
Синдикат ЈСО НИС а.д. не даје сагласност на предлог Правилника о исплати 
годишње премије за запослене у НИС а.д.. На основу члана 56 Колективног 
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уговора и Анекса број III дефинисано је да запослени имају право на исплату 
годишње премије. 
 
Синдикат предлаже да заједничким радом послодавца и репрезентативних 
синдиката на основу члана 56 Колективног уговора и Анекса број III  донесе 
Правилник о исплати годишње премије за запослене у НИС а.д. 
 
Синдикат не оспорава право послодавца да донесе посебан правилник за 
менаџере, јер менаџери имају посебно потписане уговоре са Генералним 
директором.  
 
А.Д.2 
 
После краћег дијалога присутни су се сложили да је измена Колективног 
уговора неминовна. Уз претпоставку да ће послодавац покушати да ускрати 
велики део права запослених који данас постоје,  чланови Одбора су 
сагласни да преговоре са послодавцем  треба водити паралелно са  
разговорима  са запосленима НИС а.д..  
 
А.Д.3 
 
Послодавац је доставио Инструкцију о начину раскида радног односа за 
запослене по основу „споразумног раскида“, члан 175 тачка 3 Закона о раду. 
Инструкција важи за запослене који стичу услов за пензију до 31.12.2012.г. 
Обавезан услов је сагласност руководиоца да ће се укинути радно место или 
смањити број извршилаца на том радном месту истовремено са раскидом 
радног односа запосленог. 
 
Ако запослени који подносе захтев за „споразумни раскид“ имају зараду мању 
од просечне зараде у НИС а.д., став Одбора је да би требало  запосленима 
понудити, приликом обрачуна отпремнине, просечну зараду на нивоу НИС 
а.д.. 
 
А.Д.4 
 
Послодавац је доставио списак имена запослених за које је предвиђена 
минимална зарада од 01.10.2010.г. Овај списак је коначан и синдикат сматра 
да се на основу Одлуке Управног одбора и протокола потписаних са 
синдикатима не треба проширивати. 
 
Председник Такић је обавестио присутне да су у Београду и Новом Саду  
заказани састанци запослених  са адвокатом. Запослени одређени за 
минималну зараду моћи ће да добију правна тумачења и одговоре на сва 
питања која имају. Трошкове адвоката сносиће ЈСО НИС а.д. 
 
А.Д.5 
 



Поводом предстојећег протеста против усвајања новог Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, Р.Зељковић је нагласио важност присуства у што 
већем броју. 
 
М.Галетић је пренела информацију са састанка Надзорног одбора већа 
синдиката Србије у Београду. Радницима ће бити подељени спискови за 
прикупљање потписа против усвајања новог Закона. 
 
За петак 22.10.2010.г. заказан је састанак Одбора ЈСО НИС а.д. како би 
након састанка присуствовали протесту. 
 
А.Д.6 
 
Под тачком разно председник Г.Такић је упознао присутне са информацијом 
са састанка који је одржан у Београду између возача запослених у НИС-у и 
представника послодавца Љиљане Живојновић и Едуарда Скофенка. 
Представници послодавца тврде да су дневнице злоупотребљаване и да је 
стога уведен нови стандард који није у супротности са Колективним уговором. 
 
Возачи су изнели проблем односа послодавац према њима, неплаћања 
прековременог рада који остваре, проблем наплате трошкова путарина, 
паркинга и слично. Постоји проблем у комуникацији између возача и 
надређених. Возачи су ангажовали адвоката и желе да упуте тужбу 
послодавцу путем суда, али не желе да раде ништа мимо знања и подршке  
синдиката. 
 
Присутни представници синдиката су се сложили да исти проблем имају и 
возачи цистерни и теретних возила. 
 
Председник Г.Такић је најавио склапање уговора са О Зоне поводом понуде  
хотела „Вис“ на Златибору. Синдикат би у том случају упућивао запослене у 
НИС а.д. на бањски опоравак и рехабилитацију на Златибор. 
 

 

 

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. 

 

      Горан Такић    


