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БИЛТЕН
Број 5.

Нови Сад

22.10.2010.године

НЕМА ЈЕДНОСТРАНОГ РАСКИДАЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
После правовремене реакције Јединствених синдикалних организација НИС а.д. и НИСНафтагас на писмо генералног директора Кирила Кравченка од 15.10.2010. године, где су
репрезентативни синдикати обавештени да „послодавац по члану 95. Колективног уговора за
НИС а.д. користи своје право и формално нас обавештава о одбијању извршавања важећег
Колективног уговора“, обратили смо се Министарству рударства и енергетике, с обзиром да је
Колективни уговор саставни део Купопродајног уговора између Владе Републике Србије и
Газпром-њефта. На тему Колективни уговор започети су и разговори са генералним
директором НИС-а.
Изричит став оба репрезентативна синдиката, у процесу преговора са пословодством, је
да нисмо хтели да пристанемо на једнострано раскидање Колективног уговора.
Састанци који су одржани током недеље су били усмерени на то да се уклоне све
нејасноће и постигне договор око будућих корака, јер Синдикати прихватају разговоре на тему
измена Колективног уговора у циљу унапређења истог, али не и на једнострани раскид. Након
вишедневних преговора са генералним директором Кирилом Кравченком и његовим
сарадницима, потписан је Споразум да важећи Колективни уговор за НИС а.д. остаје на снази
без икаквих услова, а при томе руководство и Синдикат заједнички иницирају процедуру
измене постојећег Колективног уговора.
На основу Споразума, формираће се Преговарачки тимови пословодства и
репрезентативних синдиката који ће заједнички радити на новом тексту Колективног уговора, с
тиме што је циљ да се исти усагласи у априлу 2011. године.
У случају да Преговарачки одбори не постигну међусобну усаглашеност новог
Колективног уговора који ће важити наредне три године, сада важећи Колективни уговор
остаје на снази до 06. децембра 2011. године.
Синдикат ће редовно обавештавати запослене о току преговора за нови Колективни
уговор у циљу да радници Нафтне индустрије Србије буду на време информисани како би сви
на неки начин дали допринос и узели учешће у изради акта који се тиче свих десетак хиљада
запослених.

СПОРАЗУМ
Овим Споразумом се регулише обострана сагласност Репрезентативних синдиката и
Послодавца да се приступи изради новог Колективног уговора потписаног 2007 године
чије је важење до 6. децембра 2011 године.
Потписници Споразума су сагласни око следећег:
1. Свака страна се обавезује да оформи радну групу / преговарачки тим које ће у духу
социјалног дијалога заједничким радом радити на изради новог Колективног уговора у
циљу постизања социјлно економске сигурности запослених.
2. За време процеса рада радних група/преговарачких тимова, на унапређењу
Колективног уговора, и даље важи постојећи Колективни Уговор код Послодавца.
3. Рок за који преговарачки тимови треба да усагласе текст новог Колетивног Уговора је
Април 2011 године. У случају да преговарачки тимови не постигну међусобну
усаглашеност новог Колективног Уговора, рок за преговоре који је могуће продужити у
одређеним околностима уз обострану сагласност страна потписница.
Ако у датом периоду се не постигне усаглашеност новог Колективног уговора,
Колективни уговор који је важећи на дан закључења овог Споразума остаје на снази .
4. У складу са чланом 94 Колективног уговора, потписници овог Споразума се обавезују
да путем конструктивних преговора усклађују заједничке интересе уз пуно уважавање
услова и могућности, на принципима пуне равноправности и партнерства а у корист свих
запослених у НИС-у ад.
5. Током процеса унапређења Колективног уговора, водиће се рачуна о томе да су
предложене измене потпуно усаглашене са свим позитивно- правним законским
прописима Републике Србије, нарочито са Законом о раду, Општим Колективним
уговором, Социјалним програмом за НИС а.д, као и интерним актима компаније, с тим
да се од дана закључења овог Споразума неће вршити измене и допуне интерних аката
компаније без сагласности репрезентативних синдиката.
6. Задатак преговарачких тимова је да у априлу 2011. године, предложе нови нацрт
Колективног уговора који ће бити одобрен и потписан од стране председника
репрезентативних синдиката и Генералног директора као представника послодавца.
7. Тачан датум почетка преговора радних група/преговарачких тимова, накнадно ће
утврдити потписници овог Споразума, имајући у виду важност иницијативе о којој су се
стране споразумеле.
8. Ако у складу са тачком 6 овог Споразума буду постигнути услови за
закључење/потписивање новог Колективног уговора, њега ће потписати оба
репрезентативна синдиката и послодавац, уз сагласнот Управног Одбора НИС ад.
На дан ступања на снагу новог Колективног Уговора ставиће се ван снаге сада важећи
Колективни уговор.
Потписали: Генерални директор и председници Синдиката ЈСО НИС а.д. и ЈСО
НАФТАГАС.

Све детаљније информације можете наћи на нашој интернет страници
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