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Број:30-85/11
Нови Сад, 06.06.2011. године

З А П И С Н И К

Са VIII редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
03.06.2011. године у пословној згради НИС у Новом Саду, Народног фронта 12, 
са почетком у 12,00 часова.

Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад: 
Горан Такић председник, Миленко Недић председник ЈСО НИС Нафтагас, 
Радован Зељковић-Потпредседник, Вељко Жунић-Потпредседник, Радо 
Митровић-секретар, Рашић Милета (ЈП), Раде Скенџић (НАП), Марко Билкан
(РНП), Божо Достић (РНП), Ловренски Зоран (ТНГ) Ивана Ћурчин (СС), Зоран 
Јовановић (ЈП), Паја Бранковић (ЈП), Галетић Марија (СС), Мирослав 
Алексић (ЈП), Божур Рајовић (ЈП), Зоран Бановић (ЈП), Душко Марјановић
(ЈП), Жељко Јакемив (ТНГ), Владимир Илић (РНС), Милан Васић председник 
Надзорног Одбора ЈСО НИС (РНС), Слободанка Ћирић записничар

Предложени дневни ред је измењен и гласи

Д Н Е В Н И Р Е Д 

Разматрање и усвајање Стандарда о солидарној помоћи
Разматрање и усвајање Стандарда о грејдингу
Информација о повећању цене рада
Разматрање утрошка средстава 0,35% по Колективном уговору
Предложене измене систематизације
Текућа питања

А.Д.1

Председник ЈСО НИС а.д. Г.Такић упознао је Одбор са примедбама на 
достављени Правилник. Председник ЈСО НИС Нафтагас М.Недић је изнео 



позитиван став своје синдикалне организације о предлогу текста Правилника о 
ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи. По 
мишљењу ЈСО НИС Нафтагас Правилник је квалитетан у свим сегментима, али се 
достављју одређене примедбе. 

Након разматрања примедби оба репрезентативна синдиката НИС а.д Одбор 
Јединствене синдикалне организације НИС а.д. на својој седници једногласно је 
донео 

О Д Л У К У

Да се прихвати предлог текста Правилника о ближим условима остваривања 
права и начину исплате солидарне помоћи уз одређене примедбе:

Да се у члану 1. јасно прецизира појам издржаваног детета до 27 година живота.

У члану 11. тачка 4 променити реч „четири“ у „пет“ тако да гласи „пет чланова 
синдиката (из сваког Блока по један)“ да би се у комисију додали представници 
СО НИС Матице.

У члану 18. променити члан 93. у члан 92. у складу са новим Колективним 
уговором за НИС а.д.. 

У члану 18. након речи „превентивни и рекреативни одмор“ ставити тачку, без 
набрајања смештаја, превоза и исхране. 

Председник Г.Такић пренео је информацију да је потребно предложити по једног 
запосленог из сваког Блока који ће бити у централизованој Комисији за 
солидарну помоћ.

А.Д.2

Под другом тачком дневног реда отворена је дискусија о предлогу текста 
Стандард за распоређивање радних места у нивое (Грејдове). Након краће 
дискусије Одбор Јединствене синдикалне организације је једногласно донео

О Д Л У К У

Да се прихвати текст Стандарда за распоређивање радних места у нивое 
(Грејдове) уз одређене примедбе:

Да се у Анексу уговора о раду унесе уз грејд и коефицијент из тарифне мреже 
и номинална вредност зараде.

У тачки 3.3 брисати речи „уколико за тим постоје организационе потребе и 
могућности (место у систематизацији радних места)“.

У тачки 3.3.1. унети могућност да тестирање није обавезно за све запослене.
У тачки 3.3.3 уместо речи „одлука“ да стоји реч „решење“ и предвидети 

могућност промене коефицијента у буџету за наредну годину ако је 
пројектовани буџет реализован у текућој години.

Предвидети могућност да се једном освојена категорија не може променити на 
нижу категорију.



Комисија за испитивање треба да је оформљена од чланова који поседују 
сертификат из датих области тестирања.

Преласком на нови систем плаћања нико не може да добије мањи коефицијент 
од постојећег.

А.Д.3

Председник Г.Такић пренео је информацију са састанка са пословодством НИС-а. 
Тема састанка била је повећање цене рада. На састанку је речено да ће од првог 
јуна цена рада бити повећана за 3,6 %. Тражено је додатно повећање од стране 
Синдиката у јулу за још 2%. Заменик генералног директора Д.Фоменко је истакао 
да ово повећање није планирано буџетом за 2011.г. и неопходно је прво утврдити 
прорачун и могућност овог повећања. Такође је речено да је буџетом предвиђено 
повећање цене рада у новембру за 6%.

Проблем са обрачуном повећања цене рада је и што Завод за статистику 
Републике Србије више не објављује податак о индексу трошкова живота, који је 
до сада био мерило вредности. Репрезентативни синдикати су се договорили о 
упућивању захтева Републичком заводу за статистику у коме се тражи званично 
тумачење да ли се Индекс потрошачких цена може користити за усклађивање 
плата уместо Индекса трошкова живота.

Репрезентативни синдикати су се договорили да упуте заједнички допис 
послодавцу о достави података о просечној заради, исплаћеним зарадама по 
квалификацијама и по организационим деловима и податак о вредности радног 
часа за прва три месеца текуће године.

На истом састанку, дата је информација да ће запослени који су добили у 2008.г.
Одлуку о решавању стамбеног питања а до данас је нису реализовали, бити 
писмено обавештени о могућности добијања кредита од банака. Стамбени 
кредити ће бити са 1,5% камате, као што гласе и Одлуке, а разлику до банкарске 
камате сносиће НИС.

Најављена је израда новог Правилника за решавање стамбених потреба 
запослених НИС а.д., који ће бити завршен до јула 2011.г. и достављен 
репрезентативним синдикатима на разматрање и усаглашавање. 

Што се тиче пројекта Прва шанса, усвојен је став, на састанку са послодавцем, да 
приоритет за прву шансу имају деца запослених у НИС а.д.

А.Д.4

Председник Г.Такић је обавестио чланове Одбора да се средства уплаћена 
репрезентативним синдикатима за превенцију радне инвалдности, опоравак и 
рехабилитацију запослених морају трошити наменски. Одлазак запослених у 
иностранство биће могућ једино у случају Хотела „Бечићи“ у Бечићима. Предстоји 
обавезно квартално извештавање Послодавца. 

Секретар Р.Митровић представио је извештај о уплаћеним и утрошеним 
средствима за опоравак запослених и рехабилитацију у 2010.г. Нагласио је да је 
по Колективном уговору за НИС а.д. репрезентативни синдикат задужен и 



одговоран за наменско трошење средстава од 0,35% које су предвиђене 
Колективним уговором.

А.Д.5

Предложена је измена систематизације Дирекције за транспорт која треба да 
пређе у састав Блока Сервиси. При том ни један запослени неће изгубити радно 
место нити променити постојећи коефицијент, биће ³угашена´ само празна радна 
места. Одлука је усвојена једногласно.

А.Д.6

Под тачком текућа питања председник Г.Такић је известио присутне о спремности 
Хотела ³Бечићи´ у Бечићима за почетак сезоне 2011.г. О зоне се одлучио на last 
minute понуду за запослене у НИС а.д. од 15.06. – 25.06. полупансион, цена 15 
евра по особи, могућност плаћања на рате путем административне забране.

Састанак је завршен у 14,00 часова. 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Ј С О Н И С А.Д.

Горан Такић


