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Disclaimer

Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад („Друштво“) и састоји се од слајдова који садрже
информације у вези са Друштвом у циљу представљања инвеститорима. Ова презентација не представља било
какву понуду или позив на давање понуде, или било какво навођење на давање понуде за продају или куповину
или упис акција или других хартија од вредности Друштва, нити ова презентација, ни било који њен део, као ни
чињеница да је ова презентација учињена доступном или дистрибуирана, не могу представљати основ за било
какав уговор или инвестициону одлуку, и у ту сврху се на њу није могуће ослонити.

Сви посетиоци ове презентације који разматрају куповину или продају хартија од вредности се овим путем
упозоравају да би било која куповина или продаја требала да буде учињена и на основу информација које су
садржане у другим јавно доступним документима и које треба користити у складу са ограничењима садржаним у
овим документима. Не сме бити ослањања у било коју сврху на информације које су наведене у овој презентацији,
или било који садржај који је изнет приликом њеног представљања, или на њену потпуност, тачност или
исправност. Информације наведене у овој презентацији не смеју бити третиране као давање инвестиционог савета
или препоруке. Све разумне мере су предузете у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији
буду тачне, и да изражена мишљења буду исправна и разумна. Ова презентације није усвојена од стране органа
Друштва. Следствено томе, никаква изјава или гаранција, експлицитна или имплицитна, у вези са тачношћу,
потпуношћу или исправношћу информација или мишљења који су садржани или разматрани у овој презентацији
није дата од стране или у име Друштва или било ког од његових акционара, директора, заступника, запослених или
било ког другог лица. Ни Друштво ни било који од његових акционара, директора, заступника или запослених нити
било које друго лице не прихватају било какву одговорност за било који губитак који може настати по основу или у
вези са употребом ове презентације или њеног садржаја или на било који други начин који има везе са овом
презентацијом.
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Информације у овој презентацији садрже изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим
догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, изјаве у вези са намерама Друштва, веровања или
тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања Друштва, финансијским стањем и
ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским гранама у којима Друштво послује. Из разлога што
се односе на догађаје и зависе од околности које могу али не морају да се остваре у будућности, изјаве о
неизвесним будућим догађајима по својој природи подразумевају ризике и неизвесност, укључујући али се не
ограничавајући на ризике и неизвесности које је Друштво идентификовало у другим јавно доступним документима.
Друштво упозорава да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима остварити у
будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у
којој Друштво послује могу у значајној мери да се разликују од оних који су представљени или претпостављени
изјавама о неизвесним будућим догађајима који су садржани у овој презентацији. Додатно, и уколико резултати
пословања Друштва, његово финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво
послује буду у складу са овде садржаним изјавама о неизвесним будућим догађајима, такви резултати и развој
нису индикативни за резултате и развој у наступајућим периодима. Информације садржане у овој презентацији
дате су на датум ове презентације и могуће су њихове измене без претходне најаве.

Ниједно лице није под било каквом обавезом да ажурира и одржава актуелним овде садржане податке.

Посећивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима.
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• Уведен нови еколошки 
метод бушења применом 
принципа сувих локација

• Изведено 1039 км2  3D
сеизмичких  испитивања на 
истражним   просторима
Бока-Jeрменовци, 
Мартонош, Велебит и 
Кумане

• Инострани развој: 
проширење програма ГИР 
на пројектима Румуније, 
Мађарске, Босне и 
Херцеговине

• Покренута производња и 
испорука бензина БМБ 100

• Дефинисанe главне мере 
за смањење бензинског
пула (измена режима рада 
атмосферске дестилације
и вакуум дестилације, 
хидрокрекинга, 
каталитичког крекинга). 

• На постројењу Полимер 
битумен урађена је
модернизација
управљачког система

• Три нове бензинске станице у 
Румунији

• 5 бензинских станица у 
Буграској су ребрендиране из 
белог у Газпром бренд

• Први битумен испоручен у 
Словачку и Турску

• Потписан годишњи уговор о 
снабдевању горивом са „Air 
Србија“

• Отворена прва DODO (Dealer 
Owned Dealer Operated) 
бензинска станица у Бачу

• Од 1. фебруара почела 
примена Уредбе о маркирању 
горива

• За пуштање у рад спремна
још 4 когенерациона модула, 
а у припреми су још 3

• Термоелектрана (капацитета
до 208 МW) у Панчеву -
пројектна документација је у 
фази актуелизације

• Припрема за набавку радова
за когенерационе електране у 
РНС (8 МW)

• КПГ пројекти (Палић и 3 БС)

• Радови на изградњи ВП 
Пландиште у току

Истраживање и 
производња Прерада Промет Енергетика
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Q1 2014: HSE показатељи

*Коефицијент перфорације је однос броја перфорација, помножено са 1.000 према укупној дужини нафтовода у km 
LTIF - Коефицијент повреда (однос броја повређених на производњи према укупним радним сатима, помножено са 1 милион
RAR - однос броја саобраћајних незгода према пређеним km пута, помножено са 1 милион
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Улагања у еколошке пројекте,
у милионима РСД

Повећање транспарентности Коефицијент перфорације 
цевовода

LTIF RAR Истражени догађаји

528

173

114

Q1 2013

Q1 2014

План 
Q1 2014

Q1 2013 Q1 2014

1.561 3.280

117 218

43 48

1 5велики догађаји

средњи догађаји

мали догађаји

потенцијални
догађаји

Показатељи су забележили позитиван тренд у односу на план, осим
LTIF где је забележен раст у односу на исти период прошле године и у 
односу на план

0,005

0,008

0,008

Q1 2013

Q1 2014

План 
Q1 2014

5,1

5,6

4,4

Q1 2013

Q1 2014

План 
Q1 2014

1,73

1,02

1,21

Q1 2013

Q1 2014

План 
Q1 2014

58%

114%

100%

Q1 2013

Q1 2014

План 
Q1 2014

66%

59%

14%

56%10%

27%

67%

16%

41%

0%



Курс УСД/РСД Цена нафте типа Urals, у $/bbl Порези*, у млрд. РСД

• Раст курса USD/RSD у првом
кварталу 2014. године износио je
0,9% или 0,7573 РСД
(од 83,1282 на дан 1.01.2014. до
83,8855 на дан 31.03.2014.)

• Раст курса USD/RSD у првом
кварталу 2013. године износио je
1,45% или 1,25 РСД
(од 86,1763 на дан 1.01.2013. до
87,4258 на дан 31.03.2013.)

• Просечна цена сирове нафте
типа Urals у првом кварталу
2014. године износила је
107,43 $/bbl што представља
пад од -4% у односу на
просечну цену у истом периоду
2013. године

• Повећање акциза:

Безоловни бензин
• са 49,6 на 50 РСД/l

Гасно уље и биогорива
• са 42 на 46 РСД/l

ТНГ
• са 30 на 35 РСД/l

Макроекономски показатељи
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83

84

85

86

87

I II III

2013 2014

106

108

110

112

114

I II III

2013 2014

20,21
25,86

Q1 2013 Q1 2014

28%

1%

10%

17%

* Укључујући и зависна друштва ван Србије и одложена пореска средства. Обрачунати порези за Q1 2014 који се 
плаћају у Србији износе 24,2 милијарде РСД (Q1 2013: 20,2).



Q1 2014: Кључни показатељи
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НИС Група

Кључни показатељи Јединица мере Q1 2014. Q1 2013.
퐐ퟏ	ퟐퟎퟏퟒ.
퐐ퟏ	ퟐퟎퟏퟑ.

(%)1

Urals $/bbl 107,4 111,3 -4%
Нето добит млрд. РСД 8,6 7,3 19%
EBITDA2 млрд. РСД 15,5 11,8 31%
Приходи од реализације млрд. РСД 56,6 49,5 14%
OCF млрд. РСД 2,2 10,2 -79%
Обрачунате обавезе по основу пореза и других јавних прихода3 млрд. РСД 25,9 20,2 28%
Производња домаће нафте и гаса4 хиљ. усл. тона 406 411 -1%
Обим прераде нафте и полупроизвода хиљ. тона 724 591 23%
Укупан промет нафтних деривата хиљ.тона 643 566 14%

Промет - ино активе хиљ. тона 35 5 551%
Промет нафтних деривата на домаћем тржишту хиљ. тона 512 461 11%

Малопродаја хиљ.тона 124 122 2%
Продаја светлих  деривата хиљ. тона 448 396 13%

CAPEX5 млрд. РСД 9,6 12,2 -21%
Укупна задуженост према банкама (total indebtedness)6 мил. USD 593 441 34%

[1] Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
[2] EBITDA =Приходи од продаје(без акцизе) – трошкови залиха (нафте, нафтних деривата и осталих производа) – оперативни трошкови пословања (OPEX) – остали трошкови на које менаџмент може
да утиче
[3] Порези, таксе, накнаде и остали јавни приходи обрачунати за посматрани период укључујући и зависна друштва ван Србије и одложена пореска средства. Обрачунати порези за Q1 2014 који се 
плаћају у Србији износе 24,2 милијарде РСД (Q1 2013: 20,2).
[4] Услед измењене методологије у производњу домаће нафте укључен је и газолин и лаки кондензат , а у производњи гаса узета је робна производња гаса
[5] Финансирање, без ПДВ-а
[6] Укупна задуженост према банкама (total indebtedness) = укупан дуг према банкама + акредитиви. На 31.03.2014. 
то износи  562 милиона УСД укупног дуга + 31 милион УСД акредитива



Трендови тржишта моторних горива 2013/2012
Тржишта моторних горива у региону бележе пад осим мађарског и 
румунског на којима је регистрована позитивна стопа раста због повећане 
потрошње дизела.

Румунија

Бугарска

Србија*

Хрватска

Босна и 
Херцеговина

-0,1%
+1,6%

-7,2% -5,8%

н/а

Словенија

Мађарска

8

+0,2%

Кључни разлог 
пада бугарског, 
словеначког и 
хрватског 
тржишта –
наставак кризе, 
смањење 
куповне моћи 
становништва. 

У Србији је 
повећана 
потрошња дизела 
највише 
допринела 
позитивној стопи 
раста на 
кварталном
нивоу. +0,7%

0%

Извори информација на основу којих су креиране пројекције: 
*Србија, Q1 2014/2013; Интерне анализе и процене Блока Промет; 
- Eurostat, 07.04.2014.
- PFC за БиХ, Окт. 2013.;  

4,3%

-5,8%

-10,1%

-7,2%



Трендови малопродајног и тржишта моторних
горива* у региону
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Извори информација на основу којих су креиране пројекције: 
- Eurostat, сезоналитет на основу података о месечној потрошњи у периоду 2008.-2013. године, 07.04.2014.године;
- ПФЦ – процена потрошње по кварталима у Бугарској и у Румунији у 2014. години, 02.04.2014. године; 
- Подаци ѕа БиХ: ПФЦ, Интерне анализе и процене Блока Промет; 
*Тржиште моторних горива: моторни бензини, дизели и ТНГ; 

Румунија Босна и Херцеговина Бугарска
• Тржиште моторних горива бележи благи 

опоравак захваљујући већој потрошњи
дизела. На овај тренд свакако је утицало
и померање рока за увођење додатне
акцизе од 7 евро центи по литру дизела и 
бензина на 01. април које ће се свакако
негативно одразити на трендове у 
потрошњи у другом кварталу.

• Раст потрошње дизела је основни разлог 
за благо повећање на тржишту
малопродаје. Потрошња моторних
бензина међугодишње је такође увећана
док је потрошња ТНГ-а на 
прошлогодишњем нивоу. 

• НИС-ова малопродајна мрежа обухвата
17 бензинских станицa под Гаспром
брендом. 

• Процењено учешће НИС-а на тржишту
моторних горива у првом кварталу 2014. 
године износи 0,5%, док је учешће на 
малопродајном тржишту 0,6%.

• Тржиште моторних горива бележи
умерени пораст који је вођен порастом
потрошње дизела. Изгледи за додатни
опоравак тржишта у овој години остају
сасвим солидни и највише зависе од 
раста привредне активности.

• НИС има 36 бензинских станица од 
којих је 28 под брендом Гаспром док је 8 
бензинских станица под брендом НИС. 

• Процењено учешће НИС-а на тржишту
моторних горива у првом кварталу 2014. 
године износи 5,4%, док је учешће на 
малопродајном тржишту 7,3%

• Бугарско тржиште моторних горива
значајно је умањено од почетка глобалне
економске кризе. Постепени опоравак
тржишта започео је током прошле године
и наставља се и у првом кварталу ове
године. До раста долази највише
захваљујући повећаној потрошњи дизела
који би и на дужи рок требало да буде
кључни носилац даљег раста. До
умереног раста на малопродајном
тржишту долази такође

• НИС-ова малопродајна мрежа обухвата
30 бензинских станица – 23 под
брендом Гаспром и 7 бензинских станица
под белим брендом. НИС поседује и
складиште у Костином броду.

• Процењено учешће НИС-а на тржишту
моторних горива (бензина и дизела) у
првом кварталу 2014. године износи
3,9%, док је учешће на малопродајном
тржишту (бензини и дизели) 2,2%.



Обим тржишта нафтних деривата РС 
у хиљадама тона

Малопродајно тржиште** РС
у хиљадама тона

• Основни разлог за пораст потрошње на укупном тржишту
нафтних деривата у РС је раст потрошње примарног
бензина и кокса. Потрошња авио горива је већа него
прошле године због повећаног броја летова авио
компаније „Air Serbia“ и других авио компанија, а повећана
су и снабдевањa неколико авио компанија од стране
Аеродрома „Никола Тесла“. Потрошња мазута је мања
због благе зиме док је истовремено регистрован и
међугодишњи пораст у потрошњи битумена.

• Тржишно учешће НИС-а произилази из чињенице да је
модернизацијом Рафинерије у Панчеву замењен део
увозних производа домаћим производом из Рафинерије,
али и захваљујући вођењу ефикасне ценовне политике и
распрострањеној логистичкој мрежи.

• Унапређење квалитета и асортимана горива допринело
је пооштрењу конкуренције на малопродајном тржишту.
Све већи број учесника осим класичних деривата нуди и
адитивирана горива побољшаног квалитета. НИС је
понудио ЕБМБ 98 који се тренутно продаје на око 150
бензинских станица док је у фази је разматрања и
пуштањe у промет бензина премијум квалитета са сто
октана.

• Тржишно учешће НИС-а је последица континуираног
процеса модернизације бензинских станица, побољшане
услуге, активније продаје и позитивних ефеката
ребрендинга и маркетиншких акција

470
(75%)

522
(76%)

155
(25%)

163
(24%)

625

686

Q1 '13

Q1 '14*

10% 1%

* Подаци за мaрт 2014. године дати су на основу процене. 
** Промет НИС-а укључује моторна горива, лож уље ЕЛ, а код осталих: моторна горива, лож уље ЕЛ и евро ЕЛ.

10

121
(41%)

124
(41%)

177
(59%)

177
(59%)

298

301

Q1 '13

Q1 '14*

Повећана потрошња примарног бензина и кокса највише је
допринела расту потрошње на тржишту нафних деривата 

Тржиште Републике Србије

НИС
Остали

НИС
Остали



EBITDA,
у милијардама РСД

Нето добит,
у милијардама РСД

Пораст EBITDA од 31% у Q1 2014. у односу на исти
период 2013. године:

Пораст нето добити у Q1 2014. у односу на Q1 2013.
износио је 19%:

• Пуштање у рад MHC/DHT

• Раст обима прераде и продаје

• Повећање ефикасности пословања

• Пуштање у рад MHC/DHT

• Раст обима прераде и продаје

• Повећање ефикасности пословања

Финансијски показатељи

11,8

16,3

19,6

21,2

15,5

Q1 '13

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14
31% 19%

7,3

10,5

14,0

16,6

8,6

Q1 '13

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања11



Приходи од продаје,
у милијардама РСД

OCF,
у милијардама РСД

Раст малопродајних цена нафтних деривата у Q1
2014. за око 0,9% у односу на Q1 2013. годинe

Смањење новчаног тока из пословања:

• Пад просечне цене нафте Ural RCMB у Q1 2014. (у
$/ббл), у поређењу са Q1 2013. износи око 4%.

• Лоша наплата потраживања од јавних предузећа

• Повећање плаћања за набавку сирове нафте

Финансијски показатељи

49,5

63,8

71,7

74,5

56,6

Q1 '13

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14
14%

10,2

11,8

27,5

25,7

2,2

Q1 '13

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања

79%

12

Промене малопродајних цена ∆ 퐐ퟏ	ퟐퟎퟏퟒ.
퐐ퟏ	ퟐퟎퟏퟑ.

(%)
Европремијум БМБ 95 -1,15%
Евро дизел 1,34%



Производња домаће нафте и гаса,
у хиљадама условних тона* 

Производња домаће нафте,
у хиљадама тона

Укупна производња нафте и гаса у Q1 2014. годинe износи 406 хиљадa условних тона, што је за 1% мање у
односу на исти период 2013. године.

Истраживање и производња

411

407

409

415

406

Q1 '13

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања

300

293

303

303

295

Q1 '13

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14
-1% -2%

13



Обим прераде,
у хиљадама тона

Конверзија MHC/DHT ,
у %

У првом кварталу 2014. године дошло је до пораста обима прераде нафте и дораде полупроизвода за 23% у
односу на исти период претходне године:

• Већи обим прераде сирове нафте

• Континуирани рад постројења MHC/DHT (у Q1 2013 био је краткотрајни застој у раду овог постројења)

• Повећање обима прераде у складу са тржишним потребама.

Прерада

287

393

429

458

348

235

344

305

296

277

68

75

67

108

99

591

812

801

862

724

Q1 '13

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14 23%

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања14

Увозна нафта
Домаћа нафта
Полупроизводи

40%

58%

Пројектована

Остварена 
у 2013. г.

за 18%



Обим промета,
у хиљадама тона

Структура промета,
у хиљадама тона

• Малопродаја – раст продаје од 2%:
• Раст обима продаје бензина и дизела

• Промет ино-промета – раст 7x 
• Већи број активних бензинских станица 

• Велепродаја – раст од 15%: 
• Раст обима продај едизела

• Извоз – смањење од 4%:  
• Смањен обим извоза бензинских компоненти

122

196

167

190

124

338

432

526

526

388

5

19

24

36

35

100

137

116

144

96

566

784

833

896

643

Q1 '13

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Промет

14%

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
Ино промет представља промет остварен од стране НИС-ових зависних друшштава. НИС је своја зависна друштва у Q1 2014 снабдео
са 27 хиљада тона, док је остатак набављен од других добављача

108

171

185

202

129

458

614

648

694

514

566

784

833

896

643

Q1 '13

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Малопродаја
Велепродаја

Извоз
Промет – ино активе Црни и други деривати

Бели деривати

15

14%



Укупан дуг према банкама,
у милионима УСД

ГПН зајам,
у милионима EUR

Укупна задуженост према банкама,
у милионима УСД

Структура укупног дуга према банкама,
по валутама у %

201

25

41

25

392

430

330

264

358

443

200

155

116

99

94

93

793

611

446

403

455

562

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.03.'14

4

Задуженост према банкама

16 Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
*Структура дуга по рочности је обрачуната на основу уговора потписаних са банкама, а не према њиховом доспећу посматрано
на дан 31.03.2014.

233

33

13

14

34

31

793

611

446

403

455

562

1.026

644

458

418

489

593

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.03.'14

67%

74%

70%

56%

69%

80%

32%

21%

25%

26%

24%

18%

1%

5%

5%

18%

7%

1%

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.03.'13

31.03.'14

61

210

466 500 488
442

430

31.12.'09 31.12.'10 31.12.'11 31.12.'12 31.12.'13

Краткорочни
Средњорочни
Дугорочни

Акредитиви
Дуг према банкама

УСД
ЕУР
Остало



0,37 0,18
0,21 0,06

9,88

6,51

1,42

2,25

0,29

0,63

12,16

9,62

Q1 2013 Q1 2014

Финансирање инвестиција према типу пројекта Q1 2014. Q1 2013.
Екологија 0,18 0,37
Ангола PSA* 0,06 0,21
Пројекти са директним економским ефектом 6,51 9,88
Пројекти без директних економских ефеката 2,25 1,42
Пројектно истраживачки радови 0,63 0,29
УКУПНО: 9,62 12,16

Инвестиције
У првом кварталу 2014. године је издвојено 9,6 милијарди РСД, због
немогућности реализације опционалног сценарија услед лоше наплате
потраживања од јавних предузећа

17

*у милијардама РСД (без ПДВ-а)

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
*PSA - Production Sharing Agreement; 
Подаци за НИС групу (НИС и зависна друштва основана у 2012.)

CAPEX према типу пројекта,
у милијардама РСД

CAPEX по сегментима,
у милијардама РСД

2џ

58%

-34%

-71%
-51%

-21%
Истраживање 
и производња
Прерада
Промет
Сервиси
Енергетика
Корпоративни центар

Екологија
Ангола
Пројекти са ДЕФ
Пројекти без ДЕФ
Пројектно 
истраживачки 
радови



Најзначајнија улагања у истраживању и 
производњи, преради и промету

18

Истраживање и производња
• Сеизмичка испитивања
• Повећање производње                     

нафте и гаса

Прерада

• Производња базних уља

Промет

• Развој малопродајне                                                                  
мреже у региону

 3Д сеизмичка испитивања и бушење истражних 
бушотина у Републици  Србији 

 Геолошка истраживања неконвенцијалног гаса 
 Бушење бушотина
 Издвајање СО2 из природног гаса

 Производња базних уља
 Реконструкција резервоара за транспорт нафте у РНС
 Систем стационарног мерења вибрација на 

ротационој опреми у РНП
 Аутоматизација и управљање производњом

 Регионални развој промета у Бугарској и Румунији 
 Реконструкције бензинских станица у Србији
 Ребрендинг бензинских станица у Србији

6 млрд РСД

2,6 млрд РСД

0,6 млрд РСД



Kомпаративна анализа (бенчмаркинг) основних
показатеља

Извори: НИС, Компанијски извештаји
* Без  радника ангажованих преко лизинга19

EBITDA маржа (у %) EBITDA/FTE* (у хиљ. УСД) Дневни промет (у t/дан)

38,5

27,6

13,4

11,7

9,6

20,2

Удео светлих производа (у %) OPEX ($/boe)

241,8

142,6

121,3

81,6

47,8

127,0

7,3

6,6

6,4

5,6

4,0

6,0

87,0

80,0

78,8

73,1

72,4

78,3

15,5

14,0

8,3

4,8 1,6 6,5

11,0

Lifing costs REVEX

N/A

(НИС- Q1 2014, остали цела 2013.година)



+ Раст EBITDA и нето добити

+ Раст обима прераде и промета

+ Укупан дуг према банкама испод 
утврђеног лимита 

– Лоша наплата и нерешено питање 
потраживања од јавних предузећа

– Пад произвoдње домаће нафте и 
гаса

20



Пројекти у 2014. години

Изградња ТЕ-ТО Панчево (удео НИС-а 49%):
• У завршној фази је базно пројектовање новог енергетског блока у Панчеву за

производњу топлоте и електричне енергије за сопствене потребе и
електричне енергије за тржиште.

• Снага блока ће износити 140MW уз потенцијалну доградњу капацитета до
208MW уз годишњу производњу електричне енергије 910 GWh (уз доградњу
1.350 GWh).

Пројекат „Базна уља у РНС“

2014
• Геотехничко истраживање
• Проширено пројектовање (FEED)
• Почетак грађевинских радова
• Детаљно пројектовање

Пројекат „Дубока прерада у РНП“

2014
• Тендер за израду BDP и FEED
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НИС а.д. Нови Сад
Сектор за односе са инвеститорима

Народног фронта 12
21000 Нови Сад, Србија

e-mail: Investor.Relations@nis.eu


