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     З А П И С Н И К 
 

 

 

Са III редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 

03.03.2010. године у Пословној згради Петрола у Београду, са почетком у 

13,00 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, Достић Божо – НИС 

Петрол (НИС РНП), Владимир Илић – НИС Петрол (НИС РНС), Зоран Јовановић 

– НИС ПЕТРОЛ (НИС Југопетрол), Младен Видовић (НИС ТНГ), Јефтић Драган 

(НИС РНС), Владимир Гарић повереник за правна питања и Милета Рашић (НИС 

Југопетрол). 

 

Одсутни чланови Одбора Марија Галетић, Раде Скенџић и Светлана Томић. 

 

 

Предложен дневни ред је допуњен и једногласно усвојен: 

 

 

                                                     Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

 

1. Информација о измени и допуни Колективног Уговора 

2. Разматрање предложених коефицијената 

3. Организација и систематизација НИС Петрола и РНП 

4. Договор око нових чланова Одбора 

5. Правилник о исплати премије за посебна достигнућа запосленима у НИС а.д. 

Нови Сад 

6. 8. Март (3.000,00) 

7. Одбор - трибина о приватизацији (јавност) 

 

 

 

 

А.Д.1. 

 

У уводној речи Председник Горан Такић изнео је информације око финансијског 

стања у фирми, о исплати стамбеног кредита за запослене. Након краће дискусије 

присутних о изменама и допунама КУ донета је следећа 
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О Д Л У К А 

 

-На основу члана 87. Колективног уговора за НИС а.д. Послодавац је у обавези да 

достави ЈСО НИС а.д. годишњи извештај о пословању НИС а.д. Одлуком о 

образовању Преговарачког тима дефинисано је да ће се наведени извештај 

разматрати на седници Преговарачког одбора. Одбор захтева да се доставе наведени 

извештај и закаже седница Преговарачког одбора. 

-Да ће се након седнице Преговарачког тима и представника ЈСО НИС Нафтагаса, 

која је заказана за  петак 05.03.2010. године,  направити анализа предложених 

измена. Предлог Послодавца ће бити прослеђен свим синдикалним организацијама у 

оквиру НИС а.д. које су дужне да доставе своје ставове везано за измене и допуне 

Колективног Уговора. Одбор је сагласан да се ниво стечених права по Колективном 

уговору задржи. 

-Упутити допис Министарству рударства и енергетике, и затражити мишљење око 

измена и допуна Колективног уговора од стране послодавца. 

 

 

А.Д. 2. 

 

Одбор није донео одлуку о давању сагласности на предложене коефицијенте за    

-Функцију за корпоративну заштиту 

-Дирекцију за ХР послове  Сектор обуке 

-Дирекцију пројектног бироа „водоник“ у НИС Петролу 

 

 

А.Д. 3. 

 

У уводном делу Председник Горан Такић обавестио је  присутне да ће до петка 

05.03.о.г. ЈСО НИС а.д  бити достављена комплетна систематизација НИС-Петрола  

НИС НАП и НИС ТНГ.  Истовремено ће секретар проследити допис свим деловима 

НИС-а.  

Предлог Одбора је да се у понедељак, у деловима НИС Петрол, НИС ТНГ и НИС 

НАП одржи састанак представника синдиката са запосленима, где ће им се изложити 

предложена систематизација и организација.  

У уторак ће бити одржан састанак представника Послодавца и  представника 

синдикалних организација НИС-Југопетрола,   НАП и ТНГ, на коме се могу изнети 

примедбе и сугестије на предложену систематизацију. 

 

 

А.Д. 4. 

 

Након краће дискусије Одбор ЈСО НИС а.д  донео је једногласно 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Да се до 15. Марта о.г. у складу са новим Правилима синдиката, достави предлог 

синдикалних делова за нове  чланове Одбора ЈСО НИС а.д.,  након чега ће се 

одржати седница нових чланова Одбора. Предлоге за нове чланове Одбора ЈСО НИС 

а.д. доставити на ареду Rade.Mitrović@NIS.RS  
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А.Д. 5. 

 

Чланови Одбора упознати су са доношењем новог Правилника о исплати премије за 

посебна достигнућа запосленима у НИС а.д. Нови Сад. Поменути Правилник није 

званично достављен ЈСО НИС а.д..Након дискусије донет једногласно став да се на 

седници Преговарачког тима у петак 05.03. о.г. затражи информација о новом 

Правилнику о исплати премије за посебна достигнућа запосленима у НИС а.д. Нови 

Сад. 

  

 

А.Д. 6. 

 

Председник Горан Такић изнео информацију да ће ЈСО НИС а.д. уплатити 

запосленим женама по 3.000,00 динара на текући рачун, на име поклона за 8.март. 

 

  

А.Д. 7. 

 

На предлог потпредседника ЈСО НИС а.д Вељка Жунића  разматрана је иницијатива 

за организацију тематске конференције о резултатима приватизације НИС ад. 

„годину дана касније“. Предлог је чланова Одбора ЈСО НИС а.д. да се посебно 

поведе рачуна о учешћу  медија, учешћу других синдикалних организација, 

Републичког Одбора и Синдиката Србије. Конференција се предвиђа за  мај месец 

2010. године.  Једногласно је донета следећа 

 

О Д Л У К А 

 

Одбор је сагласан  да се уђе у припрему и организацију наведеног скупа, а да ће цео 

програм бити разматран на једној од седница Одбора ЈСО НИС а.д. 

 

 

 

Састанак је завршен у 15.00 часова. 

 

 

 

                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

ЈСО НИС А.Д. НОВИ САД 

 

 

                                                                                                  Горан Такић 


