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НА РАСКРСНИЦИ ПУТЕВА
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 Петрохемијски комплекс ХИП-Петрохемија д.о.о.
Панчево налази се у средишту Југоисточне Европе

 Најкраће транспортне везе са целом Европом - река 
Дунав и коридор 10, омогућују ХИП-Петрохемији 
ефикасно снабдевање сировинама и отпрему 
производа

 Србија и суседне земље имају потенцијал за  
повећани економски раст, посебно у областима у 
којима је повећана потрошња полимера – основних 
производа ХИП-Петрохемије.
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ЛОКАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОБЈЕКАТА
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2 ЕЛЕМИР (код Зрењанина)
• Фабрика синтетичког каучука

(FSK), производња
• бутадиена
• синтетичког каучука 

(E-SBR)
• Метил-терцијарни–бутил

етар (MTBE) 4

1 ПАНЧЕВО – главна локација
• ФАБРИКА ЕТИЛЕН – производња етилена, пропилена, 

пиролитичког бензина, пиролитичког уља и ’C4 фракције’
• ФАБРИКА ПЕВГ – производња полиетилена високе густине
• ФАБРИКА ПЕНГ – производња полиетилена ниске густине
• ФОВ – фабрика за обраду вода
• ЕНЕРГЕТИКА – производња и дистрибуција енергетских флуида
• ПЕТРОПЛАСТ – производња ПЕ цеви и фитинга

3 ЦРЕПАЈА (код Панчева) 
• ПАНОНИЈАПЛАСТ – производња 

гранулата

ВОДИЦЕ - Златибор
• Рекреациони центар „Ловац“



ИСТОРИЈАТ
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ХИП-Петрохемија је основана 1975. године, а 
производња је покренута 1977. године. 
Комплекс је пројектован са циљем да 
снабдева тржиште бивше СФРЈ и других 
европских земаља, користећи предност 
размене производа и енергената са 
суседном рафинеријом.

Политичка криза и увођење санкција УН 
(1992-1996.) прекинуле су производњу и 
испоруку олефина и полимера. Производња 
је поново покренута 1996. године.

НАТО бомбардовање  од марта до јуна 1999. 
године изазвало је уништење  или 
онеспособљавање 40% производних 
капацитета. Производња је поново започела 
у септембру исте 1999. године, али у 
отежаним условима због нарушене 
производно-технолошке целине.

Финансијско реструктурирање
ХИП-Петрохемије је уз сагласност  поверилаца 
завршено у октобру 2017. године, резултујући 
новом власничком структуром. 
У 2017. је завршена почетна, припремна  фаза 
пројекта изградње нових постројења за 
пречишћавање пропилена и производњу 
полипропилена капацитета 160 кта (TDF-
50%/+20%), чија је вредност 170 милиона 
евра. 

Позитивни финансијски резултати омогућили 
су капитална улагања у пројекте намењене 
повећању енергетске и укупне оперативне 
ефикасности.

Процес приватизације - Потписан је Уговор о 
стратешком партнерству између Владе 
Републике Србије, НИС а.д. и ХИП-Петрохемије

1975 - 1977

1992 - 1996

1999

2017

2018 - 2020

2021



ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
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 На редовној седници скупштине друштва ХИП 
Петрохемија а.д. Панчево дана 28. јуна 2022. 
године извршена је промена правне форме из 
„акционарског друштва“ у „друштво са 
ограниченом одговорношћу“.

 Скраћени назив друштва је промењен у ХИП-
Петрохемија д.о.о. Панчево.

 Измена  оснивачког акта омогућава доношење и 
регистрацију Одлуке о повећању основног 
капитала. 

НИС а.д. Нови Сад
20,86%

Република
Србија
79,14%



ПРОИЗВОДНЕ ЛИНИЈЕ
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Pirolitički benzin

Pirolitičko ulje

Панчево

Елемир

Propilen



HIPTEN, HIPLEX, HIPREN - УПОТРЕБА ПРОИЗВОДА
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HIPLEX®
Полиетилен високе 
густине 
(PEVG, HDPE)

HIPREN®
Емулзиони стирен-
бутадиенски каучук 
(Е-SBR)

HIPTEN®
Полиетилен ниске 
густине
(PENG, LDPE) 

• трговачке и врећице за 
домаћинство

• индустријске вреће и 
термоскупљајуће фолије

• фолије за паковање млека и воде
• агро фолије

• изолација електро-
проводника

• екструзионо превлачење 
картона

• бризгана и дувана тела 
/предмети

• филмови и фолије за паковање, врећице за домаћинство и трговину
• амбалажа за паковање и транспорт  хране, хемијских и фармацеутских 

производа (боце, кутије, бурад, контејнери, носиљке, гајбе)
• цеви за воду, гас, проводничке цеви
• роба широке потрошње, предмети и делови за индустрију 

и домаћинство, играчке

• гуме за моторна возила
• гумено-техничка роба (транспортери и преносници, цеви и црева, 

заптивачи, технички делови за различите индустријске гране)
• подови и подлоге, отирачи, патоснице, обућа и ђонови
• изолација електро-проводника
• лепкови, играчке



ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА

8

СТАНДАРДИ

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018

’REACH’ РЕГИСТРАЦИЈА

Етилен Пропилен С4 - Фракција 1,3-бутадиен MTBE Пиролитички бензин Рафинат 1

ПОЛИМЕРИ – КОНТАКТ СА ХРАНОМ - STATEMENT OF CONFORMITY (EU)

АКРЕДИТАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈА И ИСПИТИВАЊА- ISO/IEC 17025:2017

КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА –
ПРВОКЛАСАН

> 98%

ПРИЗНАЊА



ГЛАВНА ИЗВОЗНА ТРЖИШТА 2021.
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Мађарска 15% Румунија 13%Италија 13%

Немачка 9% БиХ 7%Бугарска 8%

Словачка 5% Хрватска 5%

Турска 4%

Словенија 5%

Грчка 5% Пољска 2%

40 
ЗЕМАЉА

231
МИЛИОН ЕВРА

Увек на листи

TOP 15
српских извозника

*Осталих 28 земаља – 10 % вредности извоза



ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ
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 Пословни показатељи су резултат повишене
оперативне ефикасности целе компаније, уз
праћење промена на глобалним тржиштима.

 Добри пословни резултати остварени су током
периода 2015.-2018., упркос погоршању тржишних
околности у другој половини 2018. године.

 У 2019. су континуирана нестабилност, глобални пад
тражње и пад цена полимера допринели слабљењу
пословних резултата.

 У првој половини 2020. ефекат пандемије COVID 19
је допринео тржишној нестабилности. У другој
половини 2020. и у 2021. години дошло је до
постепеног опоравка економије, што је дало
значајно бољи резултат.

ПРИХОД   И EBITDA, у милионима евра

 Ремонтне активности се спроводе сваке друге године,
последњи је реализован у априлу 2021. године.

• Кључне инвестиције у ХИП Петрохемија се односе на:
• унапређење процеса (реинструментација Етилена, фаза 1)
• Побољшање енергетске ефикасности,
• Повећање капацитета производње у ПЕВГ-у.

УНАПРЕЂЕЊА  И  ИНВЕСТИЦИЈЕ



ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈУ И РАЗВОЈ
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ХИП-Петрохемија је континуирано посвећена: 
 повећању производних капацитета и њиховом интензивном коришћењу
 замени старије производне опреме савременом, ефикаснијом опремом и уређајима 
 ефикасном коришћењу енергије
 обезбеђењу потребних услова и опреме за заштиту

животне средине и здравља људи
 побољшању услова рада и сигурности на раду

У периоду 2015-2021. 
укупно је уложено више од 

89 милиона евра 

сопствених средстава за 
повећање капацитета, 

унапређење оперативне 
/енергетске ефикасности и 

стабилан и поуздан рад 
опреме.Стратешки развојни пројекат

Планирана је изградња 
 Новог постројења за пречишћавање пропилена 
 Фабрике за производњу полипропилена капацитета 160.000 т/г , TDF -50%/+20%, 



ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА ПРИВАТИЗАЦИЈА
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 Министарство привреде Републике Србије је у септембру 2021. објавило јавни позив за избор стратешког инвеститора за ХИП-
Петрохемију

 У децембру 2021. је потписан Уговор о стратешком партнерству са компанијом НИС а.д. Нови Сад 
 НИС а.д. ће постати власник 90 одсто ХИПП удела са обавезом докапитализације у износу 150 милиона евра и изградње новог ПП 

постројења.

Циљ приватизације је дугорочно одрживо пословање 
ХИП-Петрохемије

Пиролитички бензин
MTBE

Обрада отпадних вода
Пиролитичко уље

Примарни бензин
Мазут

Газолин

Полиропопилен – Нова фабрика – Пропилен

Унапређење тржишне позиције

Повећање оперативне ефикасности

Повећање енергетске ефикасности

Реализација инвестиционих пројеката
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
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