ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
«НИС» а.д. НОВИ САД
21 000 Нови
Сад, са
Народног
фронта
12, Телефон
021 481
2012, Факс
481
4387,
104210787
У складу
договором,
потврђујемо
резервацију
свечаног
ручка021
за 50
особа
заПИБ
датум

Број:30-198/10
Нови Сад, 26.10.2010. године
ЗАПИСНИК

Са XV редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана
дана 22.10.2010. 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, Радован Зељковић-Потпредседник, Вељко
Жунић-Потпредседник, Радо Митровић-секретар, Јовановић Зоран (ЈП),
Душан Косановић (РНП), Зоран Ловренски (ТНГ), Рашић Милета (ЈП),
Марјановић Душко (ЈП), Раде Скенџић (НАП), Марко Билкан (РНП), Божо
Достић (РНП) Ивана Ћурчин (СС), Зоран Бановић (ЈП), Божур Рајовић
(ЈП), Паја Бранковић (ЈП) Зоран Јосиповић (РНС), Жељко Јакемив (ТНГ),
Владимир Илић (РНС), Драган Јефтић (РНС), Милан Васић (РНС), Милан
Бабић (О Зоне) записничар Слободанка Ћирић.
Предложени дневни ред је проширен и гласи

ДНЕВНИ РЕД

1. Колективни уговор за НИС а.д.
2. Сагласност на предложене коефицијенте за Дирекцију ИЦТ Матица,
Функција за везе са јавношћу и комуникације и Дирекција за
малопродају
3. Текућа питања

А.Д.1
Председник Г.Такић је пренео информацију добијену од Министарства за
рударство и енергетику да не постоји могућност једностраног раскида
Колективног уговора за НИС а.д.
Генерални директор је поводом раскида Колективног уговора предложио
потписивање Споразума са синдикатима којим се регулише обострана
сагласност Репрезентативних синдиката и Послодавца да приступе изради
новог Колективног уговора чије је важење до 06.12.2011.г., уколико се оба
репрезентативна синдиката и послодавац не договоре до априла месеца око
новог, да се не ради о једностраном раскиду Колективног уговора већ о

иницирању преговора за нови који ће важити наредне три године. Разлог за
израду новог Колективног уговора је увођење новог система платних разреда
(грејд систем) плаћања запослених, где висина коефицијента неће зависити
од школске спреме и радног стажа већ од сложености радног места. Буџет за
следећу годину везано за масу зарада остаје исти као у 2010. години, с тиме
што је планирано да и у 2011.години буду отпремнине по Социјалном
програму.
Присутни су гласали и донели једногласно
ОДЛУКУ
Да се потпише понуђен Споразум од стране Послодавца.
Једногласним гласањем усвојен је и Преговарачки тим за измену текста
Колективног уговора за НИС а.д. Преговарачки тим чине:
1.
2.
3.
4.

Горан Такић
Радован Зељковић
Вељко Жунић
Радо Митровић

А.Д.2
После краће полемике око давања сагласности на предложене коефицијенте
за радна места у новој систематизацији донета је
ОДЛУКА
Даје се сагласност на коефицијента за радна места у
-

„ПР0220000 Дирекцији за малопродају“ у НИС Петрол Промету
достављене синдикатима 13.10.2010.г. дописом број 07-4/19442/ин

-

„НМ 044000 Функцији за везе са јавношћу и комуникације“ у НИС
Матици достављене синдикатима 11.10.2010.г. дописом број 074/19088/ин

-

Функцији за организациона питања у „Дирекцији за ИЦТ“ у НИС Матици
достављене синдикатима 05.10.2010.г. дописом број 07-4/18629/изл, уз
примедбе.

А.Д.3
Под тачком текућа питања речено је да се на заказан протест синдиката
против предлога за измену Закона о пензионом и инвалидском осигурању,
креће организовано у 13:30 часова. Протест се одржава на Тргу слободе од
14 часова.
Састанак је завршен у 13:15 часова.

ПРЕДСЕДНИК
Ј С О Н И С А.Д.
Горан Такић

