
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗДАВАОЦА НИС А.Д. НОВИ САД 
У ВЕЗИ ПРОМЕНА У ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 
 
На основу чланова 57. и 59. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 
112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020, у даљем тексту „Закон“) издавалац НИС а.д. 
Нови Сад објављује податке садржане у примљеном обавештењу о значајном учешћу 
које се доставља издаваоцу када физичко или правно лице непосредно или посредно 
достигне, пређе или падне испод 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50% и 75% права гласа у 
јавном акционарском друштву чијим се акцијама тргује на регулисаном тржишту. 
 
1.  Пословно име, седиште и адреса јавног друштва, издаваоца акција  

Пословно име: Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и 
промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса 
Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад 
Седиште и адреса: Народног фронта 12, Нови Сад  
 

2. Подаци о физичком или правном лицу које је достигло, прешло или пало испод 
прага прописаног чланом 57. Закона:  

Пословно име и правни облик: Јавно акционарско друштво „Газпром њефт“ 
Седиште и адреса: Руска Федерација, 190000, Санкт Петербург, ул. 
Почтамскаја, бр. 3-5, литер А, приватна просторија 1Н,  каб. 2401 
Матични број: 1025501701686 
Одговорна лица у правном лицу: Александар Дјуков 
 

3. Подаци о контролисаним друштвима преко којих лице из тачке 2. остварује 
право гласа: 

/ 
 

4. Подаци о акционару, ако је акционар различит од лица из тачке 2. и 3, као и 
подаци о лицу које за рачун тог акционара остварује право гласа сходно члану 
57. Закона:  

/ 
 
5. Подаци о исправи и начину на основу кога се достиже, прелази или пада испод 
прописаног прага: 

Продаја акција на Београдској берзи (блок трговање) извршена дана 06.05.2022. 
године. 

 
6. Податак о броју гласова у апсолутном и релативном износу којим се досеже, 
прелази или пада испод прописаног прага, а на основу података издаваоца о 
укупном броју издатих акција са правом гласа: 

Укупан број издатих акција са правом гласа: 163.060.400 
Број гласова којим се досеже, прелази или пада испод прописаног прага: 
81.530.200 (50%) 
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7. Податак о укупном броју гласова у апсолутном и релативном износу који је 
достигнут, пређен или испод којег се пало: 

Стање гласова пре промене Стање гласова након промене 
Број % Број % 

91.565.887 56,1545826% 81.530.200 50,00% 
 

8. Датум када је праг достигнут, прекорачен или испод којег се пало:  
06.05.2022. године  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Директор 

Департмана за корпоративна питања 
НИС а.д. Нови Сад 

  
 
 

 Мирјана Станојевић 
 

 




