
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 
 

Јединствене синдикалне организације 
 

«НИС» а.д. Нови Сад 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нови Сад, Aвгуст 2014. године 

 



 
 
На основу члана 29. став 2, а у вези члана 94.Статута Самосталног Синдиката енергетике и 
петрохемије Србије, одредаба Статута Синдиката радника НИС-а, Конвенције МОР број 87 и 
98 и Одлука синдикалних организација: Организације самосталног синдиката НИС 
Југопетрол, Синдикалне организације Рафинерија нафте Панчево, Синдикалне организације 
НИС Рафинерија нафте Нови Сад, Организације Синдиката НИС Нафтагас промет Нови Сад, 
Синдикалне организације НИС Нафтна индустрија Србије Стручне службе, Синдикалне 
организације «НИС ТНГ » , Одбор ЈСО НИС ад на седници  од ____________ ,усвојио је:  
 
 
 

Измене и допуне  
ПРАВИЛА 

 
Јединствене синдикалне организације «НИС» а.д. Нови Сад 

 

 
 
 

Члан 1. 
 

Јединствена синдикална организација «НИС» а.д. Нови Сад је добровољнa, самостална, 
интересна организација основана као јединствена организација синдиката, коју конституишу 
следеће синдикалне организације:  
 

1. Организација самосталног синдиката НИС Југопетрол 
2. Синдикална организација Рафинерија нафте Панчево 
3. Синдикална организација НИС Рафинерија нафте Нови Сад 
4. Организација синдиката НИС Нафтагас промет Нови Сад 
5. Синдикална организација НИС Нафтне индустрије Србије Стручне службе 
6. Синдикална  организација «НИС ТНГ» 
7. Друге синдикалне организације, сагласно Статуту Самосталног синдиката радника 

енергетике и петрохемије Србије и овим Правилима. 
 

 
Члан 2. 

 
Јединствена синдикална организација «НИС» а.д. Нови Сад, чији је скраћени назив ЈСО 
«НИС» а.д. ( у даљем тексту: ЈСО «НИС» а.д.) члан је Савеза самосталних синдиката Србије 
и Самосталног синдиката енергетике и петрохемије Србије . 
 
Седиште Јединствене синдикалне организације «НИС» а.д. Нови Сад је у Новом Саду, улица 
Народног фронта 12.  
 
 
ЈСО «НИС» а.д. има својство правног лица.  
 
 
 



Члан 3. 
 
Синдикалне организације које конституишу ЈСО «НИС» а.д. су основни облик организовања 
чланства. 
 
Синдикалне организације из члана 1. ових правила организују се у ЈСО «НИС» а.д. ради 
изражавања, усаглашавања и остваривања посебних, заједничких и специфичних интереса 
чланства и јединственог наступа према послодавцу. 
 
 

Члан 4. 
 

Чланови ЈСО «НИС» а.д. су сви запослени који су потписали приступнице у синдикалним 
организацијама из члана 1. ових правила које оснивају и конституишу ЈСО «НИС» а.д. 
 
Члан ЈСО «НИС» а.д. постаје се добровољним учлањењем у Синдикалну организацију, која је 
у саставу ЈСО «НИС» а.д. потписивањем Приступнице. 
 
Чланови синдикаланих организација које конституишу ЈСО НИС ад,могу добровољно остати 
чланови синдикалних организација по територајанлном принципу.   
 
Чланови ЈСО «НИС» а.д. могу бити и сви запослени у предузећима које је основао «НИС» 
а.д. односно делови «НИС» а.д, запослени код послодавца насталог статусним променама 
послодавца у складу са Законом о раду, као и други запослени сагласно Статуту 
Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије . 
 
 
 
I – ОРГАНИ ЈСО «НИС» а.д. 
 

 
Члан  5. 

 
Органи ЈСО «НИС» а.д. су ОДБОР, ПРЕДСЕДНИШТВО И НАДЗОРНИ ОДБОР. 
 
 

Члан 6. 
 
Одбор чине: 
 

1. Председник ЈСО «НИС» а.д. 
2. Потпредседници ЈСО «НИС» а.д.  
3. Секретар ЈСО «НИС» а.д. 
4. Председници синдикалних организација које конституишу ЈСО «НИС» а.д. 
5. Преостали број чланова Одбора бирају се сразмерно броју чланства синдикалних 

организација које конституишу ЈСО «НИС» а.д. 
 

Чланови Одбора бирају се у синдикалним организацијама које конституишу ЈСО «НИС» а.д. 
 
Број чланова Одбора се утврђује на основу броја приступница у синдикалним организацијама 
које конституишу «НИС» АД. 
  
Одлуку о броју и саставу чланова Одбора ЈСО, којом се обезбеђује  сразмерна заступљеност 
синдикaлних организација из става 1 тачке 5. доноси Одбор ЈСО. 



 
Мандат чланова Одбора траје 5 (пет)  године и може се поновити.  
 
 
                                                               Члан 7. 

 
Председништво чине: 
 

1. Председник ЈСО «НИС» а.д.  
2. Потпредседници ЈСО «НИС» а.д.  
3. Секретар ЈСО «НИС» а.д.  
4. Председници синдикалних организација које конституишу ЈСО «НИС» а.д  или 

овлашћени представници  
 

 
Члан 8. 

 
Надзорни одбор има пет (5) чланова. 
 
Чланове Надзорног одбора из различитих делова «НИС» а.д. бира Одбор на предлог 
синдикалних организација, на бази пропорционалног система. 
 
На првој седници Надзорног одбора бира се председник Надзорног одбора. 
 
 

Члан 9. 
 

Председника, Потпредседника  и секретара ЈСО «НИС» а.д. бира Одбор тајним гласањем, од 
стране  синдикалних организација које конституишу ЈСО «НИС» а.д. 
 
Сматра се да су наведени кандидати изабрани ако су добили више од 50% гласова укупуног 
броја чланова Одбора ЈСО НИС ад. 
  
Број потпредседника и њихов избор утврђује својом одлуком Одбор ЈСО «НИС» а.д. на 
предлог Председника ЈСО «НИС» а.д. 
 
Председник има право да предлаже секретара, а бира га Одбор ЈСО «НИС» а.д. 
 
Председник, потпредседници и секретар ЈСО «НИС» а.д. су истовремено и носиоци функција 
највиших органа ЈСО «НИС» а.д.  
  
Број плаћених лица у ЈСО «НИС» а.д. и начин њиховог плаћања регулисаће се Колективним 
уговором за  НИС – Нафтну индустрију Србије, Одлуком Одбора ЈСО «НИС» а.д.и  
Споразумом са Послодавцем. 
 
 
 
II – ДЕЛОКРУГ РАДА ОДБОРА 
 

 
Члан 10. 

 
Одбор је највиши орган ЈСО «НИС» а.д. и састаје се према потреби, а најмање једном у три 
месеца. 



 
Одбор остварује своје надлежности на основу програмских  статутарних одредби: 
 

1. Утврђује политику заштите и унапређење материјиланог 
,економског и социјалног положаја чланова ЈСО НИС ад. 

2. Доноси Пословник о свом раду 
3. Усваја Програм и План рада ЈСО «НИС» ад и финасијски 

план. 
4. Разматра  и усваја извештај о материјално-финасијском 

пословању. 
5. Ангажује се на унапрађивању услова рада,безбедности и 

здравља  на раду. 
6. Предлаже представнике синдиката у Одбор за безбедност и 

здравље на раду код послодавца и разматра Извештаје Одбора 
7. Даје сагласност на  закључивање Колективног уговора и 

општих аката којима се регулише социјални и материјални положај запослених у 
складу са Правилима. 

8. Формира и утврђује састав преговарчког тима синдиката за 
закључивање ,допуну и измену КУ. 

9. Прати примену Колективног уговора  и покреће   поступак за 
његову измену и допуну 

10. Помаже у раду синдикалним организацијама  ЈСО НИС ад. 
11. Ангажују се у остваривању права на бесплатно радно праву 

заштиту члановима ЈСО НИС ад због кршења права из рада и по основу рада. 
12. Доноси Одлуку о ступању у штрајк ЈСО НИС ад организује и 

координира активности око организације штрајка у складу са Законом и Колективним 
уговором. 

13. Захтева од послодавца приступ подацима који су значајни за 
материјално и социјалани положај запослених. 

14. Организује саветовања семинаре,састанке,конференције 
округле столове  и друге скупове за одређене теме. 

15.   Доноси одлуке о оснивању синдикалних 
предузећа,куповини и других привредних субјеката у којима је оснивач ЈСО «НИС» а.д 

16. Објективно потпуно и благовремено информише чланство и 
спроводи јавност рада ЈСО НИС ад 

17. Доноси одлуке  о  отуђењу непокретности и друге имовине 
Синдиката. 

18. Одлучује о сарадњи са другим Синдикатима у земљи и 
иностранству 

19. Доноси одлуке о  изборима у ЈСО НИС ад. 
20.Доноси Одлуку о именовању  Синдикалних повереника 

 
      21.Врши и друге послове, у складу са интересима чланства и овим Правилима, и с тим у 
вези доноси одлуке, закључке, усваја акта неопходна за рад и остваривање улоге ЈСО «НИС» 
а.д. 
 
Јединствена синдикална организација Колективним уговором код послодавца регулише  
административно-техничке услове рада, права представника и повереника синдикалних 
организација на синдикалне активности  и накнаду зарада, као и друга питања неопходна за  
остваривање своје улоге. 
 

 
                               
 



                                                          Члан 11. 
 
Седнице Одбора сазива председник ЈСО «НИС» а.д. по потреби, а у његовом одсуству 
потпредседник ЈСО «НИС» а.д. Захтев за одржавање седнице могу поднети најмање 1/3 
чланова Одбора или на захтев виших органа синдиката, Савеза синдиката или Надзорног 
одбора ЈСО «НИС» а.д. 
 

 
Члан 12. 

 
Одбор доноси одлуке, ако је присутно више од 1/2 чланова Одбора, а одлука је пуноважна, 
ако се за њу изјасни више од 1/2 укупног броја чланова Одбора. 
 

 
Члан 13. 

 
Синдикалне организације су обавезне да спроводе ставове и одлуке Одбора ЈСО «НИС» а.д. 
које су од заједничког интереса, а нарочито се односе на: 

 закључивање Колективног уговора за НИС и праћење његове примене, 
 организовање и вођење штрајка  
 иницирање и стављање примедби у поступку доношења закона и других прописа од 

интереса за чланство, 
 обезбеђење радно-правне заштите чланства, 
 финансирање ЈСО «НИС» а.д.  

 
Одбор доноси Одлуку о усвајању текста Колективног уговора и овлашћење за потписивање, 
ако се за Одлуку изјасни 2/3 чланова Одбора од укупног броја чланова. 
 

 
Члан 14. 

 
Синдикална организација у саставу ЈСО «НИС» а.д. која не спроводи одлуке Одбора делује 
супротно Правилима и не извршава материјалне обавезе према ЈСО «НИС» а.д. може бити 
искључена из ЈСО «НИС» а.д. 
 
Одлуку о искључењу доноси Одбор, ако се за њу изјасни 2/3 укупног броја чланова Одбора и 
ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Одбор може покренути и питање одговорности председника синдикалне организације која не 
спроводи одлуке Одбора, делује супротно Правилима и не извршава обавезе према ЈСО 
«НИС» а.д. 
 
Одлуку о покретању одговорности, у смислу става 3, Одбор доноси већином гласова  чланова 
Одбора и о истој се мора изјаснити у року од 30 дана, синдикална организација за чијег 
председника се тражи покретање одговорности. 
 
 

Члан 15. 
 

Одбор најмање једном годишње разматра Извештај о раду ЈСО «НИС» а.д. 
 
О поверењу председнику, потпредседнику или секретару ЈСО «НИС» а.д. Одбор може 
одлучивати и поводом предузетих или непредузетих радњи од стране председника, 



потпредседника или секретара ЈСО «НИС» а.д. а на основу предлога 1/3 чланова Одбора у 
писаном облику. 
 
Због неактивности и пропуста у раду: председника, потпредседника, секретара, чланова 
Одбора ЈСО «НИС» а.д. изабраних представника у вишим органима Синдиката, који изгубе 
поверење чланства, може се у свако доба поставити питање њихове одговорности. 
 
Иницијативу за опозив може покренути Одбор ЈСО «НИС» а.д. Председништво и 1/3 
синдикалних организација «НИС» а.д. 
 
Чланови органа и носиоци функција имају једнака права, обавезе и одговорности и лично су 
одговорни за рад органа чији су чланови. 

 
 

Члан 16. 
 
Члана Одбора може опозвати и пре истека мандата синдикална организација која га је 
изабрала. 
 
Одбор има право да иницира опозив свога члана преко синдикалне организације која га је 
изабрала због неактивности, или других разлога које Одбор сматра оправданим. 
 
 
    Члан 17. 
 
Члан Одбора може да поднесе оставку када оцени да не може одговорити обавезама које 
проистичу из рада Одбора или из других разлога. Оставка се подноси синдикалној 
организацији која га је изабрала путем Одбора. 
 

 
Члан 17 а.  

 
Одбор ЈСО НИС ад  сазива Конференцију свих Одбора синдикалних организација ради 
консултовању о предлозима  одлука од битног значаја за запослене  и чланство. 
Конференција усваја ставове , препоруке и предлоге  одлука које спроводи Одбор ЈСО НИС 
а.д 
 
 
 
II – ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА ПРЕДСЕДНИШТВА 
 
 

Члан 18. 
 
Председништво је оперативни и извршни орган Одбора. 
 
Надлжност Председништва: 
 
Координација и усаглашавње  јединственог наступа са репрезентативним синдикатима према 
послодавцу. 
 
Председништво координира, преговара, усаглашава и усклађује ставове и интересе чланства 
и синдикалних организација и предузима мере и активности ради остваривања и заштите 



заједничких интереса по питању материјалног, социјалног и правног положаја чланства ЈСО 
«НИС» а.д. а посебно: 
 
1. Координације и усаглашавања јединственог наступа према генералном директору «НИС» 

а.д., Одбору директора и Скупштини НИС-а по питању Колективног уговора за  НИС ад  и 
осталим питањима. 

2. Обезбеђења заштите, у складу са Законом и Колективним уговором за  НИС ад-Нафтна 
индустрија Србија, интереса чланства у случајевима постојања технолошког вишка 
запослених. 

3. Давања мишљења на програм којим се решава питање технолошког вишка запослених. 
 

4. Предлаже методе синдикалне активности и синдикалне борбе и врши њихову 
сихронизацију. 

5. Активно учествује у изради општих аката НИС-а, који су од значаја за чланство «НИС» 
а.д. 

6. Заштита радних, социјалних и других права чланства. 
7. Предузимање мера за остваривање прописаних услова у области заштите на раду, у 

складу са Законом и другим прописима. 
8. Иницирање доношења закона и примедбе на предлоге закона који су од интереса за 

чланство. 
9. Координирање активности за обезбеђење услова за развој културе, спорта и рекреације и 

одмора чланства. 
10. Предузимање мера и активности у циљу потпуног информисања чланства; 
11. Доношења одлука везаних за реализацију финансијског плана и програма рада ЈСО 

«НИС» а.д. 
12. Формирање ресора ради реализације циљева и задатака ЈСО «НИС» а.д. 
13. Предлагање одлука и аката које доноси Одбор. 
14. Обављање и других послова који су потребни за функционисање ЈСО «НИС» а.д. 
15.  Прати примену Колективног уговора  и покреће   поступак за његову измену и допуну. 
16. Ангажају се у остваривању права на бесплатно радно праву заштиту члановима ЈСО НИС 

ад због кршења права из рада и по основу рада. 
 

17. Захтева од послодавца приступ подацима који су значајни за материјално и социјалани 
положај запослених. 

21.Објективно потпуно и благовремено информише чланство и спроводи јавност рада ЈСО 
НИС ад 
22. Доноси одлуку о оснивању синдикалних предузећа,куповини, и других привредних 
друштава  

 
 

Члан 19. 
 
Председништво формира ресоре ради реализације циљева и задатака ЈСО «НИС» а.д. 
Сагласно одлуци о формирању, ресори могу да иницирају и припремају материјале за Одбор, 
Председништво, Надзорни одбор или за председника ЈСО «НИС» а.д. 
 
 

Члан 20. 
 
Председник или потпредседник ЈСО «НИС» а.д. сазива седнице Председништва према 
потреби, а у њиховој одсутности седнице сазива секретар ЈСО «НИС» а.д.  
 
 
  



Члан 21. 
 
Председништво доноси одлуке ако је седници присутно више од 1/2 чланова, а одлука је 
пуноважна ако се за њу изјасни више од 1/2 укупног броја чланова Председништва. 
 
 

Члан 22. 
 
Председник ЈСО «НИС» а.д. сазива седнице и председава им, представља и заступа и јавно 
иступа у име ЈСО «НИС» а.д. потписује акта, прати и остварује увид у извршавање одлуке и 
спровођење закључака, предлаже мере и решења у решавању питања од заједничког 
интереса и обавља и друге послове утврђене одлукама и Пословником о раду Обора или 
Председништва и овим Правилом. 
 
Председник ЈСО «НИС» а.д. је одговоран за реализацију програма, одлука и закључака 
органа ЈСО «НИС» а.д. 
 
Председника ЈСО «НИС» а.д. у одсуству замењује потпредседник ЈСО «НИС» а.д.   
 
Потредседник ЈСО «НИС» а.д. прати стање и проблеме у одређеним областима, предлаже 
доношење одређених одлука и вођење акција и ангажује се на њиховој реализацији. Ради по 
налогу председника и одговоран је за подручје свога рада. 
 

 
Члан 23. 

 
Секретар ЈСО «НИС» а.д. учествује у организовању рада и извршавању одлука, закључака и 
ставова и ради по налогу председника ЈСО «НИС» а.д., председништва и Одбора ЈСО НИС 
а.д. 
 

 
Члан 24. 

 
Одбор одлучује о потреби плаћања надокнаде за обављање благајничких и књиговодствених 
послова. 
 
 
 
IV – ДЕЛОКРУГ РАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 
 

Члан 25. 
 
Надзорни одбор се стара да се пословање ЈСО «НИС» а.д. врши у складу са Статутом 
Савеза синдиката Србије, законима другим прописима и овим Правилом. 
 
Предлаже мере за правилно спровођење политике финансирања и рационалне употребе 
средстава, стара се о правилном извршавању финансијског плана, трошењу средстава и 
руковању имовином. 
 
Надзорни одбор контролише исправност завршног рачуна ЈСО «НИС» а.д. проверава како се 
воде и чувају пословне књиге и документа које је обавезан да води ЈСО «НИС» а.д. и његови 
органи. 
 



Надзорни одбор, најмање једном годишње, врши надзор над материјално-финансијским 
пословањем и са утврђеним стањем упознаје Одбор. 
 
Надзорни одбор, по потреби, контролише обрачун, наплату и расподелу синдикалне 
чланарине. 
 
 
 
VI – ФИНАНСИРАЊЕ ЈСО «НИС» а.д. 
 
 

Члан 26. 
 
ЈСО «НИС» а.д. самостално финансира своју активност, из сопствених средстава која се воде 
на посебном рачуну ЈСО «НИС» а.д. у складу са Правилом и другим прописима. 
 
Одбор доноси одлуку о методу обрачуна чланарине, утврђује односе у расподели и поступак 
при уплати чланарине. 
 
Посебном одлуком се регулише принцип и начин расподеле чланарине. 
 
Одбор доноси финансијски план за сваку годину. 
 
Извори финансирања ЈСО «НИС» а.д. су: чланарина, приходи од имовине, од спонзора и 
други приходи. 
 
Одбор доноси Одлуку да председник и потпредседник ЈСО «НИС» а.д. буду лице која ће 
потписивати ПОЈЕДИНАЧНО сва финансијска документа. 
 
 

Члан 27. 
 
Синдикалне организације које конституишу ЈСО «НИС» а.д. спроводе одлуку Одбора о 
начину распоређивања чланарине по основу јединствене стопе (1,0%).  
 
О делу чланарине преко 1,0 % синдикалне организације које конституишу ЈСО «НИС» а.д. 
доносе посебну одлуку којом је регулисана намена тих средстава. 
 
 

Члан 28. 
 
Финансијска средства ЈСО «НИС» а.д. воде се на посебном текућем рачуну. 
 
 
 
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 29. 
 
ЈСО «НИС» а.д. има свој печат који је округлог облика и на њему пише: 
 
ЈСО «НИС» а.д. Нови Сад, са амблемом Савеза самосталних синдиката Србије у средини. 
 



Текст печата исписан је ћириличним писмом. 
 
 

Члан 30. 
 
Ова Правила ступају на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                     ЈЕДИНСТВЕНЕ СИНДИКАЛНЕ                                                                                                  
                                                                                                    ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИС а.д.  
          
                                                                                                                  Горан Такић  


