
З А П И С Н И К

Са XIVредовне седнице ОдбораЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 
28.11.2012. године у Новом Саду са почетком у 13,30 часова. 

Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад:

Горан Такић – председник, Вељко Жунић- потпредседник,Радован 
Зељковић – потпредседник,Радо Митровић–секретар,Божур Рајовић
(ЈП),Зоран Бановић (ЈП),БожоДостић (РНП), Марко Билкан (РНП), Паја 
Бранковић (ЈП), Зоран Ловренски (ТНГ), Душко Косановић (РНП), Зоран 
Јосиповић (РНС), Драган Јефтић (РНС), Ивана Ћурчин (СС), Владимир 
Илић (РНС), Жељко Јакемив (ТНГ),Милета Рашић (ЈП), Милан Васић
(РНС), Раде Скенџић (НАП) и записничар Слободанка Ћирић.

За састанак је предложен и усвојен следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Информација са састанка са представницима послодавца и са 
генералним директором К.Кравченком

2. Инструкција/упутство за коришћењегодишњег одмора
3. Текућа питања

А.Д.1

Генерални директор је на састанку поновио да неће бити расписиван 
Програм добровољног одласка из Компаније али ће бити расписана анкета. 
На интерном порталу се већ појавила ¨анкета – добровољни одлазак©.  План 
послодавца је да затражи од Одбора директора додатна средства за 
реализацију добровољног одласка,  обзиром да су средства намењена за те 
намена утрошена. Услови добровољног одласка су да запослени добија 750 
еура за све године стажа.

2.Одржана су два састанка поводом захтева репрезентативних синдиката да 
се зарада за новембар повећа у складу са инфлациом за 7%. Представници 
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послодавца тврде да су средства из буџета утрошена и да би евентуално 
повећање зарада могло бити у јануару, када се објаве званични резултати 
Републичког завода за статистику колики је био индекс трошкова живота у 
2012.години. Репрезентативни Синдикати инсистирају да се повећање 
изврши у току  ове године и поводом тога ће бити одржан нови састанак са 
генералним директором следеће недеље.

3.Представници послодавца су изјавили да ће поклон за Нову годину у 
висини 50% од просечне зараде у НИС-у бити исплаћен у јануару или 
фебруару, зависно од расположивих средстава.

Након дебате присутних чланова одбора, предложено је да се започну 
преговори са послодавцем о утврђивању вредности радног часа на основу 
члана 45. Колективног уговора за НИС а.д. где стоји да најкасније до краја 
децембра треба уговорити вредност радног часа за првих шест месеци идуће 
године.

Овај предлог је једногласно усвојен и биће упућен званичан захтев 
послодавцу.

А.Д.2

Председник СО ТНГ З.Ловренски је упознао присутне да је у изради 
инструкција за коришћење годишњих одмора, по којој се запосленима намеће 
принудно коришћење годишњих одмора.  Мишљења је да треба проверити 
правну исправност овакве инструкције, као и да ли је она у сагласности са 
Колективним уговором и Законом о раду.

А.Д.3

Председник Г.Такић је упознао присутне да је послодавац именовао своје 
представнике у Преговарачки одбор по члану 93. Колективног уговора за 
НИС а.д.и то: Д. Фоменко, Н. Стаменковић, Р. Исламов и К. Черни.

Састанак је завршен у 14,40 часова.

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

Горан Такић   


