
 
   

 

 
 
 
 

Управни одбор НИС  одобрио концепцију развоја производње базних уља 
у Рафинерији Нови Сад 

 

 
 
На седници  одржаној 18. маја Управни одбор НИС  одобрио је концепцију 
развоја производње базних уља у Рафинерији Нови Сад и донео одлуку о 
почетку пројектних радова у оквиру ње. 
 
Пројекат  развоја производње базних уља у прерађивачким погонима 
представља део стратегије  НИС – један од начина диверсификације палете 
производа компаније и оријентисаности ка европској тржишној коњуктури, као и 
повећења ефикасности и конкурентности на регионалном тржишту нафтних 
деривата.  
 
У најскорије време НИС ће приступити тражењу пројектне компаније  за израду 
техничког пројекта нове производње. У складу са концепцијом, грађевински 
радови у Рафинерији Нови Сад  могу почети у првом кварталу 2013.  Пуштање 
у рад нових производних линија планирано је за прво полугодиште 2015 године. 
Обим инвестиција у пројекат процењује се на око 100 милиона долара.  
 
У складу с  усвојеном концепцијом, комплекс за производњу базних уља биће у 
могућности да произведе око 180 хиљада тона производа годишње.  
Концепција развоја производње базних уља у погонима у Новом Саду је плод 
дугог заједничког рада експертског тима НИС и Владе аутономне покрајине 
Војводине и Новог Сада.  
 
Влада аутономне  покрајине Војводине створила је максимално повољне 
услове за реализацију  овог пројекта. Поред потврде могућности продужетка 
лиценци за експлоатацију налазишта нафте Велебит, која ће због 
карактеристика свог хемијског састава постати основна сировина за 
производњу базних уља,  проширена је и територија слободне економске зоне 
Нови Сад.  То ће обезбедити услове за интензивнији развој производних 
погона, отварање нових радних места и развој технолошке базе.  
 
Поред прилично сложених макроекономских услова и  вишка прерађивачких 
капацитета у региону југоисточне Европе, развој специјализоване производње у 
Новом Саду омогућиће не само да се сачува рафинерија већ и да се значајно 
повећа ефикасност процеса захваљујући потпуној искоришћености логистичких 
предности као што су поседовање складишта нафте, система пријема 
компоненти и отпремања готових производа, станице за бункерисање, 
резервоара. Рафинерија Нови Сад постаће НИС-ов центар за производњу уља, 
што ће компанији омогућити значајно смањење трошкова производње, 
складиштења и отпреме.  



    
 

 

 
 

Поред осталог,  модернизација производних капацитета рафинерије у оквиру 
одобрене концепције створиће предуслове за даљи развој и других видова 
производње – битумена, техничких течности итд. 
 
Генерални директор НИС Кирил Кравченко је изјавио: «Настављамо рад на 
модернизацији компаније и развоју наше производне базе, који смо започели 
2009.  Наш инвестициони програм предвиђа техничко обнављање и увођење 
нових технолошких решења у свим сегментима пословања. Развој производње 
базних уља у Рафинерији Нови Сад је део пројекта модернизације 
прерађивачких капацитета. Ми диверсификујемо своју палету производа, боље 
се прилагођавамо променљивим тржишним условима и потрошачима.  Важно је 
да на том путу наилазимо на разумевање и подршку од стране основних 
партнера. Ми изузетно ценимо енергију и одлучност с којима нас је Влада 
аутономне покрајине Војводина подржала по питању очувања производње у 
Рафинерији Нови Сад».  
 
Председник Владе АП Војводине: Одлука НИС а.д. о инвестирању и развоју 
производње базних уља у рафинерији Нови Сад, као резултат подршке Владе 
АП Војводине за радно ангажовање 250 младих стручњака у овој компанији и на 
овом конкретном пројекту, није једини заједнички подухват, као ни једини 
пример подршке Владе АП Војводине компанији НИС а.д. Прошлогодишњим 
споразумом је покренута иницијатива за формирање заједничког предузећа са 
циљем развијања геотермалних потенцијала покрајине и ефикаснијег 
коришћења обновљивих извора енергије, што је у интересу и Војводине и оних 
компанија, као што је НИС а.д., које су профитабилне у енергетском сектору. 
Рад овакве компаније сигурно ће утицати на бољи живот тржишта и створити 
нове услове за запошљавање. 
 
Војводина дефинитивно  носи имиџ атрактивног и поузданог  домаћина свим 
страним компанијама  које улажу своја средства, идеје и знања у ову покрајину. 
Управо потврда тог имиџа јесу 6,5 милијарди евра инвестиција страних 
компанија, 65.500 запослених, признање „Фајненшл Тајмса“, као и четврти 
потписани споразум о социо-економској сарадњи НИС а.д. и Владе АП 
Војводине. 
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