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ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА ОДРЖАНОГ У ПАНЧЕВУ

На иницијативу Синдиката Рафинерије нафте Панчево, одржан је састанак у Панчеву, у 
понедељак, 16.07.2012.године, са почетком у 15,оо часова.

Тема састанка: УБРЗАНА ОПТИМИЗАЦИЈА ( смањење броја радника ) У БЛОКУ 
ПРЕРАДА НИС  а.д. 

Састанку присуствовали испред пословодства: Лаура Васиљева – Стојанова

Представници синдиката : Вељко Жунић, Божидар Достић и Владимир Илић – Фики

Извршни директор Блока Прерада, Виктор Славин, није присуствовао састанку због 
хитног позива у Београд.

ВЕЉКО ЖУНИЋ је упознао присутне са информацијом коју је добио од председника ЈСО 
НИС Горана Такића, а са састанка код Наташе Стаменковић, на коме је презентирано да се 
ради УБРЗАНА ОПТИМИЗАЦИЈА у НИС а.д., која треба да заживи у новембру ове године. 
По тој оптимизацији би требало да велики број радника остане без радног места у Блоку 
прераде, па се од пословодства тражи информација, да ли је то тачно,  и колики ће број 
радника у Блоку прераде остати без посла и из којих организационих делова?

ЛАУРА ВАСИЉЕВА – СТОЈАНОВА је одговорила да је тачно да се ради нова, боља и 
економичнија организација Блока прераде, по којој ће одређен број радника остати без радног 
места. Тренутно не може да саопшти тачан број радника који ће остати без радног места и из 
којих организационих делова јер је оптимизација у току.
Очекује да ће коначна оптимизација бити готова у септембру, а да ће њена примена бити од 
новембра ове године.

Напоменула је да се не може очекивати да ће радници Блока прераде у Новом Саду остати у 
садашњем броју  јер ће производња у Новом Саду престати до краја године, и две године ће 
трајати изградња нових погона. 

ВЛАДИМИР ИЛИЋ – ФИКИ је изнео да Синдикат РНС као и радници у Новом Саду неће 
мирно посматрати решења по којим гро радника производње треба да остане без радног места.  
Сматра да једна социјално.одговорна компанија као што је НИС, која остварује позитивне 
пословне резултате не би требало да ствара „ технолошки вишак“ и да смањење радне снаге 
није примерено, без обзира на престанак рада производље у Новом Саду. Једна компанија као 
што је НИС, могла би и у изградњи да ангажује све садашње раднике јер су то радници са 
великим искуством исказаним и у обнови Рафинерије после бомбардовања, а уедно би се 
обучавали за рад на будућим постројењима. 
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С, обзиром на оно што нам предстоји, Синдикат РНС ће потражити разумевање и подршку 
свих политичких структура Републике, Покрајине и града Новог Сада како би се спречило 
даље смањивање броја радника Блока прераде у Новом Саду.

БОЖИДАР ДОСТИЋ је напоменуо да свако онај ко жели да изгледа лепше и боље то 
улепшавање треба и да плати. С обзиром да НИС има овакву жељу, а то ће постићи новом 
организацијом и оптимизацијом ( смањењем броја радника ), онда би и требало да радницима 
који остају без радног места, понуде отпремнину по Социјалном програму. 

З А К Љ У Ч Ц И

- Представници Синдиката не могу учествовати у изради организације и 
систематизације, али ће инсистирати на строгом поштовању Колективног уговора за 
НИС, Социјалног програма, Закона и свих аката у НИС а.д.

- Синдикат ће инсистирати на исплати отпремнине по Социјалном програму
- Да се приликом издавања Анекса уговора о раду, уз Анекс ОБАВЕЗНО доставе и описи 

послова и задатака са тачно дефинисаном проценом ризика радног места.
- Да се достави списак бенефицираних радних места која се гасе и списак бенефицираних 

радних места која су у будућој систематизацији.

НАПОМЕНА:

На састанку сви присутни су износили податке до којих су дошли путем незваничних 
контаката о броју радника који би требало да остану без посла, као и број радника који је 
тренутно у опцији послодавца у Блоку рперада, али је договорено да се објављују само 
званични ставови послодавца, чије се изјашњавање очекујe.

Информацију сачинио:

Председник Синдиката НИС РНС
Илић Владимир - Фики


