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ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР НИС а.д. ОТКАЗАО КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА НИС 

 

- Препис: 
 

ПРЕДМЕТ: Перспектива развоја НИС а.д. Нови Сад 
 

Поштовани,  
 

овим Дописом хтео бих да покренем иницијативу заједничког разматрања перспектива 

унапређења важећег Колективног уговора НИС а.д. Нови Сад.  

 

Услови који ће од 01.01.2011.године, постати све сложенији за пословање Компаније у вези са 

потпуном либерализацијом тржишта дериватима у Републици Србији и задатак да очувамо 

конкурентност наших производа на тржишту, захтевају од нас повећање ефикасности 

управљања и брзине доношења одлука. 

Истовремено, амбициозни циљеви за реализацију стратегије развоја бизниса укључујући и 

спољна тржишта, остварење планираних инвестиција постављају нове и веће захтеве пред 

запосленима Компаније, а самим тим и за плаћање рада запослених и њиховом социјалном 

пакету. Посебно актуелно постаје питање ревизије плаћања рада и мотивације у 2011.години, 

која је заснована на грејдингу и анализи тржишта рада Републике Србије и балканског региона.  

Мислим да ћете се сложити да динамичне промене које се дешавају у Компанији у целини, а 

нарочито у области управљања људским ресурсима, нови акценти политике рада са 

запосленима, начини плаћања рада, развоја и социјалне подршке запослених, треба да нађу и 

своју одговарајућу примену у Колективном уговору. Упоредо са новим захтевима у односу на 

запослене у све конкурентнијем окружењу, плаћање рада и социјални пакет у Компанији морају 

исто тако постати конкурентни, а управљање овим процесима све флексибилнији, при чему 

Колективни уговор, без сумње, мора да сачува своју улогу основног документа који одражава 

опште принципе јавног уговора између Компаније и запослених.  

Ми смо у више наврата током наших заједничких састанака разматрали ове теме и сматрам да 

нас данашњи услови приморавају да ова разматрања перспектива за унапређење Колективног 

уговора пребацимо у праксу. 

Да бисмо могли управљати процесом на најбољи могући начин, да би га учинили 

транспарентним а исто тако да одредимо конкретне рокове његовог завршетка, 

ОБАВЕШТАВАМ ВАС ДА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ  95. КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА, 

КОРИСТИМО СВОЈЕ ПРАВО И ФОРМАЛНО ВАС ОБАВЕШТАВАМО О ОДБИЈАЊУ 

ИЗВРШЕЊА ВАЖЕЋЕГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА.  

Ово нам отвара могућност да одмах започнемо са унапређењем верзије овог документа и да 

завршимо процес у року од 6 месеци од дана формалног обавештења, односно у року за који ће 

бити аутоматски продужено важење Колективног уговора.  

Предлажем да се са процедуром формирања преговарачког тима за закључивање новог 

кокективног уговора започне одмах, у духу социјалног партнерства и опште бриге о добру 

Компаније НИС а.д. Нови Сад.  

 

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР НИС а.д. 

Кирил Кравченко 



 

Члан 95. Колективног уговора 
 

„ Овај Уговор се закључује на период од три године. 

 

Сваки учесник овог Уговора може поднети отказ овог уговора. 

Отказ овог Уговора подноси се у писаној форми. 

 

У случају отказа, овај Уговор се примењује шест месеци од дана подношења отказа, с тим што 

су учесници овог Уговора дужни да поступак преговарања започну најкасније у року од 15 дана 

од дана подношења отказа.  

 

По истеку рока из става 4 овог члана овај Уговор престаје да важи, ако се учесници овог 

Уговора другачије не споразумеју.“  

 

Став репрезентативних синдиката по Одлуци генералног директора НИС а.д. о отказу 

Колективног уговора биће познат после хитно одржане седнице одбора оба 

репрезентативна синдиката,  ЈСО НИС и ЈСО НАФТАГАС. 

 

 

НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РНС НИЈЕ УСВОЈЕНА 

 

Послодавац је одбио да потпише своју предложену систематизацију и усаглашене коефицијенте 

са синдикатом. По информацији коју смо добили од председника Синдиката ЈСО НИС, Горана 

Такића, Послодавац је заузео став да се организација РНС не мења до израде нове организације 

блока Прераде и увођења грејдова ( платних разреда ). На основу овог става Послодавца,  РНС 

наставља да ради по постојећој организацији са свим радницима и радним местима у РНС. 

 

Усвајање и почетак исплата зарада по „грејдовима“ ( платним разредима) по Плану Послодавца 

почеће од 1. маја 2011.године. 

 

 

НОВЕ ЦЕНЕ ОГРЕВА 

 

Од нашег добављача „ДИМИТРИЈЕВИЋ – КОМЕРЦ“, 15.10.2010.године, стигао је нови 

ценовник за набавку огрева и то: Дрвени угаљ колубара ( вреоци ) цена - 6.000,00 динара/т. 

Сушени угаљ колубара  ( сушени вреоци ) цена - 10.000,00 динара/т. Огревно дрво прве класе    

( буква, храст, багрем ) цена - 4.700,00 дин/метар 3. Подсећамо раднике да је плаћање на 6 

месечних, односно, 12 полумесечних рата, а у цену је укључен и превоз на адресу радника. 

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до истека отплатног рока. 

 

ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ 

 

MIMA & GROUP – Женска одећа, обућа, ташне.... Дунавска улица, тел: 063/500-810 

BN BOS COMPANY – Нови Сад, Бул.ослобођења 56, тел: 6337-802; Бул.ослобођења 59 тел: 

6624501 и 527-275 и Новосадски пут 21 – Ветерник , тел: 823-710 

 

 

 

 

 

 

 

Све детаљније информације можете наћи на  нашој интернет страници 

www.sindirns.org.rs 


