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

З А П И С Н И К

Са IV редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
16.03.2011. године у пословној згради НИС у Новом Саду, Народног Фронта 
12, са почетком у 13,30 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, Рашић Милета (ЈП), 
Марјановић Душко (ЈП), Раде Скенџић (НАП), Марко Билкан (РНП), Божо 
Достић (РНП), Душан Косановић (РНП), Ивана Ћурчин (СС), Зоран 
Бановић (ЈП), Зоран Јовановић (ЈП), Божур Рајовић (ЈП), Паја 
Бранковић (ЈП), Владимир Илић (РНС), Драган Јефтић (РНС), Галетић 
Марија (СС), Зоран Носек (НАП), Зоран Јосиповић (РНС), Жељко Јакемив
(ТНГ), Милан Васић председник Надзорног Одбора ЈСО НИС (РНС) и 
записничар Слободанка Ћирић

Предложени дневни ред је проширен и гласи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Информација о преговорима око Колективног уговора за НИС а.д.
2. Предложена систематизација и коефицијенти
3. Текућа питања

Након презентације, од стране послодавца, консултантске куће Роланд 
Бергер везано за број запослених у НИС а.д.  састанак Одбора ЈСО НИС а.д. 
је настављен у просторијама синдиката.

А.Д.1

Председник Такић је предочио 23 члана Колективног уговора који нису 
усаглашени од стране послодавца и репрезентативних синдиката.

Мишљене је чланова Одбора  да Преговарачки тим добро обавља свој 
посао, и да су преговори тешки али до сада успешни. Присутни чланови су 
износили своје ставове члановима Преговарачког тима око неусаглашених 
чланова Колективног уговора за НИС а.д. и изнели су своје сугестије за даље 
преговоре.
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А.Д.2

Председник Такић је упознао чланове Одбора са ставом Председништва ЈСО 
НИС а.д. да се не даје сагласност на предложене појединачне 
систематизације и поновио молбу заменика генералног директора Дмитри 
Фоменка упућену репрезентативним синдикатима, да се размотри предлог 
систематизације за ХР матице- Одељења за административно техничку 
подрушку под бројем 07-4-2/3652/ин. Предлог је послодавца да се упосле 
људи са тзв. „резервних клупа“ и потребна је сагласност синдиката на 
коефицијенте, који су у складу са Колективним уговором, да би се кренуло у
реализацију овог пројекта.

Након краће дискусије, једногласно је донета 

О Д Л У К А

Даје се условна сагласност на предлог измене систематизације радних места 
достављене синдикатима 23.02.2011.г. дописом број 07-4-2/3652/ин, у том 
смислу да се са списка запослених који ће се бавити административно 
техничким питањима изоставе они који су на боловању дужем од 30 дана, 
тешки социјални случајеви, труднице и породиље .

А.Д.3

Под тачком текућа питања председник Г.Такић је информисао присутне о 
слабом одзиву запослених на анкету о летовању у Бечићима, предложио је 
члановима Одбора да се ангажују на информисању запослених, чиме би 
подржали пројекат летовања у Бечићима, по повлашћеним ценама.

Представљена је Понуда запосленима у Друштву да се пријаве за Програм 
оптимизације броја запослених. Одлука о Програму 750 се налази на 
усаглашавању а могућност ће бити дата запосленима у администрацији и 
запослени у категорији радника који имају лекарску документацију. 
Планирани број људи за подношење пријаве је 970 људи, односно толико је 
пара предвиђено у буџету за 2011.годину.

Састанак је завршен у 15:00 часова.

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Ј С О  Н И С  А.Д.

Горан Такић   


