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

 
 

 
 
 
 

З А П И С Н И К 

 

 

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

10.03.2010. године у пословној згради НИС а.д. са почетком у 12,30 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, Достић Божо-НИС Петрол (НИС РНП), 

Владимир Илић-НИС Петрол (НИС РНС), Зоран Јовановић НИС Петрол (НИС 

ЈП), Младен Видовић (НИС ТНГ), Марија Галетић НИС Матица, Раде Скенџић 

(НИС НАП), Драган Јефтић (НИС РНС), Милета Рашић НИС Петрол (ЈП).  

 

Састанку су присуствовали и ХР Директор Олег Алмазов, Директор Дирекције за 

плаћање рада и мотивацију  Божидар Стојиљковић, преводилац  Каролина Злох.  

 

Марко Билкан (РНП), Милан Васић (РНС) члан Надзорног одбора и  Слободанка 

Ћирић записничар. 

 

 

 

Предложени дневни ред је допуњен и једногласно усвојен: 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Информација са састанка за измену Колективног уговора 

2. Разматрање коефицијената у  

Дирекцији пројектног бироа „водоник“ 07-4/2116/ИН, 

Функцији за развој бизниса и спољашње комуникације 07-4/1885/ИН, 

Функцији за корпоративну заштиту 07-4/962/ИН 

3. Текућа питања 
 

 

А.Д.1 

 

Председник Такић је дао реч ХР Директору О.Алмазову, који је изнео информације 

са састанка за измену и допуну Колективног уговора, око чланова 40. и 56. 

Објаснио је присутнима због чега је битно да се даје сагласност на предложене 

коефицијенте. Предочио тешку финансијску ситуацију  у НИС а.д., додао да се воде 

преговори са Владом Републике Србије око ревизије купопродајног уговора НИС 

а.д. 
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 «НИС» а.д. НОВИ САД 
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Чланови Одбора су поставили питање о кварталном стимулативном оцењивању 

запослених, и о тајности оцена. Директор Алмазов је затражио конкретна имена 

људи који таје оцене јер оне морају бити јавне за све. 

Расправљало се и о питању производње мазива у РНС. 

Присутни су изнели проблеме и последице одлуке да се куповина преко 

синдикалних организација дозволи само на износе преко 10.000,00 динара. 

Председник синдикалне организације НАП  обавестио је Директора за плаћање рада 

и мотивацију да запослени у НАП не примају листе за обрачун плате претходна 

четири месеца. Затим је указао на положај запослених распоређених у сектору 

рекламних кампања на бензиским станицама. 

 

 

А.Д.2 

 

Чланови одбора су гласали за предложене коефицијенте и гласовима 14 „за“, један 

„против“ и један „уздржан“ донели  

 

О Д Л У К У 

 

Да се даје сагласност на предложене систематизације у 

-Дирекцији пројектног бироа „водоник“ допис број 07-4/2116/ИН,  

-Функцији за развој бизниса и спољашње комуникације допис број 07-4/1885/ИН,  

-Функција за корпоративну заштиту  допис број 07-4/962/ИН. 

 

 

А.Д.3 

 

Председник Такић је обавестио присутне о темама са састанка са генерални 

директором Кирил Кравченком.  

1. Озбиљан проблем у пословању фирме са минусом од 35 милиарди. Пословни 

биланс је 4 милиарде у минусу, а други део износа су књиговодствени отписи. 

2. Због тешке финансијске ситуације могуће је да ће се радити ревизија  

Колективног уговора у делу социјалног програма. Послодавац жели смањити 

број запослених у администрацији за 1000 у овој години и 1000 запослених у 

следећој пословној години. Брисаће се добровољност одласка из фирме и 

прећи ће се на термин технолошког вишка запослених. Друга опција без 

промене социјалног програма је да се за све раднике прераспређене на 

„резервне клупе“ (рекламне кампање по бензиским станицама и пописне 

комисије) исплата личног дохотка сведе на минималан доходак по Закону о 

раду а не по Колективном уговору. 

3. За годишње премије трнутно нема новчаних средстава. 

4. ЈСО НИС Нафтагас је затражио објекте Каћун и Буљарице на коришћење, 

што ће им бити омогућено уз услов да преузму плаћање трошкова одржавања 

објеката и плаћања запосленог особља у објектима.  

За Бечиће би требало да важе услови од прошле године, што подразумева 

бесплатан превоз и могућност плаћања на 6-9 рата. 

 



Донет је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Да сваки председник синдиката у својој организационој јединици организује 

састанак и презентује одбору горе наведене теме и тему измене и допуне 

Колективног уговора. Да прикупе конкретне примедбе и предлоге својих одбора. 

 

 

 

Састанак је завршен у 16:10 часова. 

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К  

   Ј С О  Н И С  А.Д. 

 

        Горан Такић    

 

 

 

 

 

 

 


