
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

НИС ПОСТАО СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР ХИП ПЕТРОХЕМИЈЕ 

 
 
Министарство привреде у име Владе Републике Србије, компанија НИС и ХИП Петрохемија 
потписали су данас Уговор о стратешком партнерству.  Овим Уговором НИС ће повећати 
власнички удео у ХИП Петрохемији са досадашњих 20,86% на 90% акција уз обавезу 
новчане докапитализације у висини од 150 милиона евра и изградњe постројења за 
производњу полипропилена капацитета од најмање 140.000 тона годишње у року од шест 
година. Уговор су у Министарству привреде Републике Србије потписали Анђелка 
Атанасковић, министарка привреде Србије, Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а и 
Велимир Унковић, генерални директор ХИП Петрохемија. 
Стратегија даљег развоја ХИП Петрохемије засниваће се на модернизацији основних 
производних капацитета и изградњи нових постројења, затим на повећању енергетске 
ефикасности и ефикасности пословања, као и на реализацији пројеката из области заштите 
животне средине. Циљ је обезбеђивање дугорочно одрживог пословања ХИП Петрохемије 
и јачање њене конкурентности на тржишту. Такође, овим пословним искораком НИС 
наставља диверсификацију свог пословања и улази у петрохемијски бизнис, пратећи 
глобалне трендове у нафтној индустрији. 

Анђелка Атанасковић, министарка привреде Србије, изјавила је: 

“Проналажењем стратешког инвеститора, који ће уложити износ од 150 милиона евра у 
докапитализацију Петрохемије и изградити ново постројење за производњу полипропилена 
капацитета од најмање 140.000 тона годишње, а најаве су и да ће капацитет постројења бити 
доста већи, Министарство привреде је осигурало сигурно пословање ХИП Петрохемије у 
наредним годинама, као и сигурна радна места и боље услове рада за запослене у 
Петрохемији. Добијањем новог постројења, Петрохемија ће имати прилику да побољша 
своје пословне резултате и потврди своју позицију као једног од највећих извозника у 
Републици Србији. Све то ће допринети унапређењу пословне климе и даљем привредном 
развоју како локалне заједнице, тако и целе Републике. Сигурни смо да ћемо заједничким 
напорима Владе Републике Србије и компаније НИС а.д. Нови Сад, заокружити још једну 
успешну приватизацију која ће допринети даљем расту бруто друштвеног производа и 
бољем позиционирању Републике Србије у европским и светским привредним токовима”. 

Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, изјавио је: 

„Развојем НИС-а од 2009. године показали смо да смо поуздан партнер Републике Србије у 
модернизацији домаћег нафтног сектора. Уверен сам да ћемо сада једнако успешно 
заједнички развијати и Петрохемију и желео бих да захвалим представницима Републике 
Србије што су нам пружили ту прилику. НИС и ХИП Петрохемија су дугогодишњи партнери 
и видимо значајан потенцијал и много могућности за даљу синергију и јачање наше 
конкурентности на захтевном тржишту. Стратегија даљег развоја ХИП Петрохемије биће 
усмерена на дугорочни одрживи развој предузећа у корист акционара, запослених и 
заједнице“.  
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Додатна информација: 

НИС је један од највећих вертикално интегрисаних енергетских система у југоистиочној 
Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и природног 
гаса, промет широког асортимана нафтних и гасних деривата, као и реализација 
пројеката у области петрохемије и енергетике. Већински акционар НИС-а је руска 
компанија „Гаспром њефт“ која поседује 56,15% акцијског капитала, док је 29,87% акција у 
власништву Републике Србије. Остатак припада грађанима, запосленима, бившим 
запосленима и другим мањинским акционарима.  

ХИП Петрохемија је највећи произвођач петрохемијских производа у Републици Србији и 
значајна компанија хемијске индустрије Југоисточне Европе. У интегрисаном 
петрохемијском комплексу ХИП Петрохемије је тренутно могућа производња више од 
шест стотина хиљада тона петрохемикалија годишње. Између компанија НИС и ХИП 
Петрохемије постоји вишегодишња техничко-технолошка повезаност. Примарни бензин 
који ХИП Петрохемија користи у својим производним процесима обезбеђује НИС-ова 
рафинерија нафте у Панчеву. 
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 Директор  

Департмана за корпоративна питања 
НИС а.д. Нови Сад 
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