
 
     

 

 
 

ПОСЛОВНЕ ВЕСТИ ИЗДАВАОЦА НИС А.Д. НОВИ САД 
 
 
НИС прва компанија из Србије која је отворила представништво у Бриселу 
 
 
Нафтна индустрија Србије (НИС) отворила је дана 23.06.2011. године у Бриселу 
Представништво компаније при Европској унији. Домаћини свечане церемоније 
били су топ менаџери НИС-а и представници главних акционара, укључујући 
министра спољних послова Вука Јеремића и сталног представника РФ при ЕУ 
Владимира Чижова. Свечаности су присуствовали званичници институција 
Европске уније, партнери и заинтересоване стране. НИС је тиме постао прва 
компанија из Србије са сталним представништвом у Бриселу. 
 
Кирил Кравченко, генерални директор НИС је истакао: 
”Европска Унија има стратешки значај за економски развој Србије. Зато НИС и 
његови главни акционари – влада Репулике Србије и Гаспорм њефт – са 
задовољством започињу стални дијалог између спрског нафтног и гасног 
сектора и евопских институција. НИС подржава економске интеграције и 
политику приступања Србије Европској Унији и улаже значајна инвестициона 
средства како би своје производне капацитете прилагодио Стандардима ЕУ  – 
 један од примера је мондернизација рафинерије у Панчеву. Осим тога, већ 
сада НИС има институционалне европске инвеститоре. Ове године компанија је 
почела реализцију пројеката на територији ЕУ – у Румунији и Мађарској – то је 
наш први корак за допринос развоју економије ЕУ. Уласком на тржиште ЕУ, ми 
стварамо радна места, приходе, развијамо технологију и партнерства са 
највећим европским компанијама. Наше ново представништво у Бриселу ће нам 
помоћи да овај процес употпунимо конструктивним дијалогом са доносиоцима 
одлука у ЕУ.”  
 
Отварање бриселске канцеларије део је пословне стратегије НИС-а са циљем 
достизања водеће позиције у нафтно-гасној привреди региона и примене 
европских стандарда и врхунских нових техологија у пословању. Представници 
НИС-а ће пратити одговарајуће директиве и регулативу ЕУ и дати допринос 
европској дебати у области енергетике, смањења емисије штетних гасова и 
заштите животне средине.  
  
Информација о НИС-у: 
Нафтна индустрија Србије је највећа вертикално интегрисана нафтно гасна 
компанија у Југоисточној Европи, чији је већински власник руска компанија 
Гаспром њефт, док су остали акционари Влада и грађани Републике Србије. 
Највећи је порески обвезник у Србији, са око 9.000 запослених и 11 одсто 
учешћа у бруто друштвеном производу. Осим у Србији, компанија ради и у 
земљама као што су Босна и Херцеговина, Мађарска, Румунија и Ангола.  
 
 



       
 

 

 
 

Стратешки циљ компаније је достизање регионалног лидерстава кроз 
равномеран развој свих области пословања – истраживања и производње, 
прераде и промета. Као део ове стратегије, НИС инвестира у повећање 
ефикасности пословања и демонстрацију високог нивоа еколошке и друштвене 
одговорности. За више информација посетите наш веб сајт: http://www.nis.rs 
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