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ПРИЛОГ 2 
ПРОГРАМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ  

1) Реконструкција и модернизација технолошког комплекса НИС има за 
циљ да се постигне производња моторног горива према стандардима 
Euro-5 . 

2) Према постојећем основном пројекту ПРМ ће вероватно захтевати 
инвестиције према доле наведеној динамици (у еврима): 

 
                            Постројење МХЦ&ДХТ             Пројекти заштите жив.сред.            Укупно            
 

2009. 47,000,000.00 10,600,000.00 57,600,000.00 

2010. 118,800,000.00 38,000,000.00 156,800,000.00 

2011. 249,000,000.00 7,200,000.00 256,200,000.00 

2012. 72,200,000.00 4,200,000.00 76,400,000.00 

Укупно 487,000,000.00 60,000,000.00 547,000,000.00 

3) За потребе израде Програма реконструкције и модернизације 
Технолошког комплекса НИС, узимајући у обзир  НИС Стратешки план 
инвестиција у рафинеријски сектор који је дала Влада Србије, као и на 
основу њега, стране су се сагласиле да ће уложити све своје напоре да 
би НИС успео у спровођењу следећих активности са циљем изградње 
постројења за благи хидрокрекинг и хидропречишћавање : 

Година 2009. обухвата следеће активности (12 месеци): 
• Тендер за набавку позиција са дугачким роком испоруке 

(реактори, ХП сепаратор) ће спровести стране заједнички 
• Детаљни пројекат - трајање 5 месеци 
• Набавка позиција са дугачким роком испоруке (реактори, ХП 
сепаратор) у првом месецу по објављивању резултата тендера 

• За време извођења фазе детаљног пројектовања  (током 2009.-
2010.г) наручити сву основну опрему (грејаче, цевни топлотни 
измењивач, компресоре и погоне, хладњаке, торањ, као и 
интерналије, судове, пумпе) 
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• 11. месец, почетак активности грађевинских радова за WP3 (ван 
локације) 

2010. година обухвата следеће активности (12 месеци): 

• Детаљни пројекат - трајање 12 месеци 

• У 7-ом месецу 2010. године почетак грађевинских радова за WP1 
(Хидрокрекинг комплекс) 

• Испорука опреме 

2011. година обухвата следеће активности (12 месеци): 
• Детаљни пројекат - трајање 2 месеца 
• Испорука опреме 
• Фаза пре пуштања у рад и пуштања у рад 
• Машински завршетак 

2012. година обухвата следеће активности (6 месеци): 

• Активности стављања у погон, стављање постројења у погон и 
пробни рад постројења 

 
Наведена динамика реализације ПРМ садржи 

4) Динамику финансирања по тренутној процени Купца. 

5) Динамика треба да одражава стварну динамику процеса прикупљања 
понуда, стварне уговорене услове и стварну испоруку материјала, 
опреме и услуга по уговорима за потребе реализације ПРМ. 

6) Стране могу споразумно допунити и изменити услове овог Програма 
реконструкције и модернизације. 


