
15. Каква је будућност РНС-а?

Рафинерија у Новом Саду је важан стратешки објекат за Компанију. Говорићу шта смо до 
овог тренутка урадили и шта планирамо. У циљу оптимизације и олакшања транспорта од 
рафинерије до конкретних бензинских станица, за потребе Блока ,,Промет'' дошло је до 
промена у формирању возног парка у Новом Саду. У 2011. години део рафинеријских 
постројења реконструисали смо за прераду ШФЛУ-а (широка фракција лаких 
угљоводоника) који се користи за производњу квалитетних течних гасова. На основу 
захтева Блока ,,Производња'', у овој години планирамо да отпочнемо процес регенерације 
триетилен-гликола. Наш највећи задатак, који смо већ започели, јесте претпројектна 
припрема изградње процесних капацитета за производњу базних уља. У овом тренутку, 
израђујемо студију изводљивости и очекујемо да ће посао бити завршен у марту. 
Сагледавајући све економске и технолошке капацитете, на овај начин ћемо новосадску 
рафинерију максимално искористити. На локацији у Новом Саду почећемо ускоро и с 
бункерисањем. 

16. Да ли вам је познато да због смањења трошкова у РНС нема грејања и готово 20 
одсто запослених је болесно?

М.Богојевић:

Немамо ову информацију. Нико из управе Блока, нити из дирекције Производња није 
издао ниједан налог да се искључи грејање колегама у Новом Саду и колегама у Панчеву. 
Нико, никада, то одговорно тврдим. Оно што смо тражили јесте да се због смањења 
трошкова грејање подешава према спољној, амбијеталној температури, да се модификује 
грејање током викенда у пословним зградама где нема запослених, и ништа више. Оно што 
је додатно урађено у Рафинерији Нови Сад то је да је дат налог, због великог броја 
недовољно искоришћених грађевинских објеката, да се запослени прегрупишу у један број 
објеката, колико им је потребно за обављање својих радних обавеза, а у преосталим 
објектима да се затворе енергенти, изврше све техничке заштите струје, воде итд. и да се 
објекти закључају. Јако ми је жао ако у неким деловима наше Производње у Новом Саду 
нема грејања. Ово ћу дати у надлежност Богдана Аурела, директора дирекције 
производња, а овде је и директор производње у Новом Саду, да се то сутра преконтролише 
и да се исправи. 

К.Кравченко:

Предлажем да ХР и ХСЕ, заједно са Синдикатом провере ту информацију. Ако је грејање 
било искључено и ако је то довело до повећања броја болесних радника, заједнички ћемо 
решити шта са тим. Замолио бих да се то уради до краја ове недеље.

18. Организациони делови Блока Прерада у Новом Саду (манипулација, енергана, 
лабораторија) прелазе у друге блокове НИС а.д., а да се при томе не преузимају и сви 
радници који сада раде на радним местима по важећој организацији. Оваквим 
поступком поједини руководиоци из других блокова желе да реше питање својих 
нераспоређених радника на штету радника Блока Прерада у Новом Саду. Молимо 
вас за коментар.



Миодраг Богојевић:

Питање има основа. До сада су вођени конкретни разговори са Блоком Промет око 
преузимања дела резервоара у Производњи нашег Блока у Новом Саду (раније РНС). Став 
Блока Прерада је да Блок Промет приликом преузимања ових резервоара преузме и свих 
46 наших запослених радника који у текућем раду рукују, односно опслужују ове 
резервоаре.

Нажалост, Блок Промет је приликом првих разговора изразио спремност да прими свега 16 
наших радника с чиме се ми, наравно, нисмо сложили.

Усаглашавање комплетне проблематике примопредаје резервоара орочено је до 15.03.2012. 
Блок Прерада ће остати при свом ставу.


