
 
   

 

 
 
 

НИС ПРЕДСТАВИО СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА 
ПРОИЗВОДЊЕ БАЗНИХ УЉА У РАФИНЕРИЈИ НОВИ САД 

 

 
Презентација Стратегије развоја производње базних уља у Рафинерији НИС у Новом 
Саду одржана је 29. августа. Овај документ одобрио је Одбор директора НИС у мају 
2012, а усагласила су га два највећа акционара НИС – Владе Србије и компанија 
“Гаспром њефт”. 
 
Изградња капацитета за производњу базних уља у Рафинерији Нови Сад представља 
следећу фазу модернизације производног комплекса НИС и предвиђа инвестициона 
улагања од преко 100 милиона долара из средстава НИС-а. 
 
У складу са параметрима пројекта обновљена Рафинерија Нови Сад моћи ће годишње 
да производи до 180 хиљада тона висококвалитетних базних уља, од којих ће значајна 
количина бити намењена за извоз. На основу резултата јавног тендера, разраду 
основног пројекта урадиће компанија Chevron Lummus Global USA (CLG), што гарантује 
примену најсавременијих технолошких решења. 
 
Треба истаћи да ће сировина за производњу бити нафта типа „Велебит“ која се 
производи у Србији и која је због својих јединствених физичко-хемијских својстава 
најоптималнија за производњу нафтенских базних уља. Осим тога, користиће се и 
тешки остаци хидрокрегинга из Рафинерије Панчево, што ће омогућити постизање 
економске и производне синергије нових капацитета обе НИС-ове Рафинерије. 
 
У складу с планом пројекта, почетак грађевинско-инжењерских радова у Рафинерији 
Нови Сад планиран је за прву половину 2013. године. Компанија намерава да до 2015. 
године заврши све радове и почне индустријску експлоатацију комплекса. 
 
„При припреми пројекта обављен је озбиљан рад – ми смо детаљно анализирали не 
само нашу ресурсну и технолошку базу, већ и перспективе овог правца, како у региону, 
тако и у целој Европи. Важно је да се у новој фази нашем тиму придруже 
високостручни експерти из Chevron Lummus Global USA, који има богато искуство у 
овом сегменту бизниса. Тако нови инвестициони пакет у преради није само 
ревитализација застарелих производних капацитета, већ и озбиљни корак ка још већој 
диверсификацији, а самим тим и стабилности и избалансираности пословања НИС“, 
изјавио је генерални директор НИС-а, Кирил Кравченко. 
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