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Свим радницима желимо 
 

       С    Р    Е    Ћ    А    Н            У    С    К    Р    С        

 
 
ОД 01.04.2010. УКИНУТ ОРГАНИЗОВАНИ ПРЕВОЗ 

 

С обзиром да је и пословодство НИС Нафтагас отказало организовани превоз, обавештавамо 

раднике који су користили овај вид превоза на посао, да од сутра, 01.04.2010.године, 

ПРЕСТАЈЕ. 
 

ПРЕГОВОРИ О ИЗМЕНИ ЧЛАНА 40. И 56. КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА СЕ 

НАСТАВЉАЈУ 

 

Два репрезентативна синдиката ЈСО НИС и ЈСО Нафтагас, доставили су  свој предлог 

измена Анекса 3. Колективног уговора Послодавцу: 
 

- у члану 40. додати нови став који гласи:  

„ Учесници уговора су сагласни да у складу са одредбама овог Уговора под обрачунским 

појмовима „ просечне зараде код Послодавца „ чине: 

1. зарада коју су запослени остварили за обављени рад и време проведено на раду 

2. зарада по основу доприноса пословном успеху послодавца ( бонуси-квартална 

премија) 

3. и друга примања у складу са Законом и одредбом члана 58. Колективног уговора 

тачка 1,2,3 и 4. 
 

- у члану 56. предлажемо да се додају следећи ставови: 

„ Запослени у НИС а.д. имају право на исплату премија након истека календарске године ( у 

даљем тексту годишња премија ) на начин и под условима утврђеним одредбама 

Колективним уговором. Обим годишње премије зависи од резултата рада запосленог и 

резултата оцене ефикасности пословања компаније ) у току календарске године у потпуности 



СИНДИ   Информатор 

             

реализовани ( реализација плана 100% ) износ појединачне годишње премије не може бити 

мањи од једне просечне месечне зараде код Послодавца остварене у децембру месецу 

календарске године за коју се врши исплата годишње премије. 

Запослени остварује право на годишњу премију сразмерно времену проведеном на раду, с 

тим што оно не може бити мање од девет месеци“. 

Овај предлог Синдиката, Послодавац није прихватио, већ и даље остаје при ставу да 

Синдикат прихвати њихов предлог о коме смо писали у претходном Информатору. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РНС И РНП ЈОШ НИЈЕ УСВОЈЕНА 

 

И поред обећања датог од стране Пословодства НИС а.д. да ће организација две рафинерије 

бити урађена до првог априла, ни ово обећање није испуњено као и раније дато, да ће нам 

презентирати будућност и перспективу РНС. 

С обзиром на рок датог обећања, очигледно да Послодавац има „ духа“ и „ смисла за шалу „. 

 

У СИНДИКАТ ЈСО НИС а.д. СТИГАО ПРЕДЛОГ НОВОГ НАЧИНА ВРЕДНОВАЊА 

РАДНИХ МЕСТА ( КОЕФИЦИЈЕНТИ ) 

 

Послодавац је доставио свој „ Предлог за побољшање система плаћања рада и мотивације 

запослених НИС а.д.“, представницима синдиката у  Радној  групи за усвајање новог начина 

вредновања радних места. ( ни у овој Радној групи, као ни у било ком преговарачком тиму 

који представља раднике, а формира га ЈСО НИС а.д. НЕМА представника из Синдиката 

РНС). За чланове Радне групе извршена је презентација Предлога, а надамо се да ћемо и ми 

бити у могућности да наше раднике упознамо са Предлогом када нам буде презентован. 

 

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА ОДБОРА  СИНДИКАТА РНС ЗА 8. април  

 

На десетој Редовној седници Одбора Синдиката РНС, усвојиће се Предлог комисије за 

материјални положај радника, по којем ће радници стећи право на позајмицу на основу 

поднетих Захтева. Уједно обавештавамо раднике да могу поднети захтев ( у канцеларији 

Синдиката )   за позајмицу која износи 20.000,00 динара, а отплата је на десет месечних рата. 

 

На истој седници, Одбор ће донети  одлуку о упућивању радника у Врњачку Бању, од 16.-

26.05.2010.године и расписати понуду. 

 

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРУ СИНДИКАТА – И ДАЉЕ РАДИ ЗА ВАС! 

 

ПОСЕТА ЗЕМУНСКОМ ПОЗОРИШТУ „ МАДЛЕНИАНУМ“ 

 

30.априла, у позоришту „Мадленианум“ у Земуну, можете погледати представу „Мирис 

кише на балкану“, књижевно дело Гордане Куић. У представи играју: Иван Босиљчић, 

Љиљана Стјепановић, Дубравка Мијатовић и други. Представа почиње у 19,30 часова. 

Полазак аутобуса је испред зграде НИС-а ( Народног фронта 12) у 16,30 часова. Цена 

карте је 800,00 динара, а пријаве су од 05.04.- 16.04.2010.године код Биљане Јошић на 

локал 375. 

 

Такође, у Пословном центру НИС-а, у четвртак 15.априла, гостовање Београда – нова 

представа комедија „ ХИПЕРТЕНЗИЈА“, аутора и режије Светислава Басаре. Играју: 

Предраг Ејдус и Бранислав Трифуновић. Цена карте је 800,00 динара, а пријаве су од 

01.04.-09.04.2010.године, код Биљане Јошић, локал 375. 


