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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 НИС Групом 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.

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 и НИС Групе, веровања или тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања НИС Групе, финансијским стањем и ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским
гранама у којима НИС Група 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 су Друштво и НИС Група идентификовали 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 и НИС Група послују 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 НИС Групе, њено финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво и НИС Група послују 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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Курс USD/RSD -2% Цена нафте типа Brent , $/bbl -35%

Макроекономски показатељи
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Пандемија COVID-19 – утицај и ограничења током 2020. године:

 Увођење ванредног стања на територији РС са циљем сузбијања ширења епидемије вируса Covid-19. Након доношења 
Одлуке о укидању ванредног стања у мају, током јуна долази до појачавања мера заштите. Након ублажавања мера, у 
трећем кварталу потрошња је почела благо да се опоравља. Током друге половине четвртог квартала се бележи 
негативан тренд потрошње. 

 У 2020. години бележимо пад потрошње моторних горива у Србији за око 7% у поређењу са 2019. годином. 
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Просечан курс USD/RSD бележи пад од 2% у поређењу са 
претходном годином.

У поређењу са претходном годином бележимо пад цене 
нафте типа Brent од 35% .
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COVID-19: кључне активности

Заштита здравља запослених

1за око 3.000 запослених за време ванредног стања
2 повратак не обухвата запослене старије од 60 година, хроничне болеснике, труднице

Рад од куће

• Обезбеђен рад од куће1

• Постепени повратак
администрације на посао у 
складу са постојећом 
епидемиолошком ситуацијом2

Мере заштите

• Увођење термовизијских камера
• Обезбеђене довољне количине

заштитних и дезинфекционих
средстава

• Поштовање прописаних мера
заштите

• Реорганизација канала 
комуникације, ради доступности 
информација запосленима на 
терену. Рад на развоју мобилне
апликације за приступ порталу 
свих запослених.

Информисање 
јавности и запослених

• Правовремено и транспарентно
обавештавање јавности и 
запослених о пословању НИС-а 
Интегрисана кампања #NIStesami

• Комуникација свих мера за 
запослене

• Редовно извештавање о броју 
заражених у компанији

Допринос компаније у борби против ширења Covida 19

Донације у производима

Волонтирање

• НИС је донирао око 60.000 литара воде „Јазак“ као помоћ оболелим пацијентима и 
здравственим радницима

• 56 кисеоничких протокомера болницама у Србији
• Уступање путничког возила КЦ „Војводина“
• Донација (новчана) Институту за вирусологију, серуме и вакцине «Торлак» за набавку 

опреме за дијагностику вируса SARS-Cov-2 и општој болници у Чачку за набавку рачунарске
опреме

• Донација 500 комплета хируршких униформи Клиничком центру Србије и болници у 
Батајници

• Донација 1.500 тона горива од стране ГПН-а преко ССГ НИС-а за војску, полицију, здравство

• Припадници ватрогасне бригаде НИС из Кикинде прикључени у дезинфекцију јавних површина
у овом граду

• 1.647 волонтера НИС-а реализовало је преко 2.000 волонтерских сати учешћем у Каравану 
Заједници заједно и паковањем и испоруком „Јазак“ воде за помоћ болницама и другим 
активностима подршке заједници

Донација у услугама



У 2020. години избушено
је: 

38 разрадних и 3 истражне 
бушотине у Србији и 
1 разрадна бушотина у 
Румунији

Производња нафте и 
гаса за 2020. годину 
износила је око 1.259
хиљ. условних тона
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НИС у 2020.

Блок Истраживање и производња

Основни циљ у 2020. години у Блоку Истраживање и производња је био на испуњењу планиране
производње угљоводоника, реализацији пројеката геолошко истражних радова и повећању
ефикасности геолошко-техничких активности.

2020:

CAPEX1: 15,1 млрд. РСД

EBITDA: 16,2 млрд РСД

1 финансирање

Број бушотина: Обим производње: Финансијски показатељи:
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НИС у 2020.

Дивизија Downstream - Прерада

Израда кризног сценарија
у условима ограничене
ликвидности пословања

CAPEX1: 7,8 млрд. РСД

Ресертификација „CE” 
знака за путни битумен уз 
могућност наставка 
пласирања производа на 
тржиште ЕУ и државе у 
региону.

Извршено функционално 
тестирање постројења DCU и 
произведена је прва 
количина нафтног кокса –
висококалоричног горива.
Свечано обележавање и 
почетак рада  новог 
постројења DCU.

У 2020. години, поред ограничења насталих услед појаве вируса и у условима пада цене
нафте, у новембру је свечано у рад пуштено постројење за дубоку прераду са технологијом
одложеног коксовања, чиме је омогућена повећана производња највреднијих горива: дизела,
бензина и течног нафтног гаса, као и почетак домаће производње нафтног кокса.

1 финансирање

Дубока прерада: Квалитет производа: Финансијски 
показатељи:
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НИС у 2020.

Дивизија Downstream - Промет

Лансирана мобилна
апликација

Drive.Go.
Завршен пројекат 
Instant payment QR 
код.1

У домену 
приватне робне
марке лансирано 
je 13 нових 
производа.

Реконструисано и уведено 

у експлоатацију 7 ССГ  у 

Србији, и 1 ССГ узета у 
закуп и ребрендирана. У 
БиХ узете у закуп и 

пуштене у експлоатацију 5 
ССГ. 
У Румунији пуштена у рад 

ССГ Отопени.

Током 2020. године настављена ја модернизација малопродајне мреже. У Србији и региону је
реконструисано, узето у закуп и пуштено у рад укупно 14 бензинских станица.

CAPEX

1,9 млрд. РСД

EBITDA

16,3 млрд РСД

Нови производи: Модернизација: Финансијски 
показатељи:

1Од децембра наши потрошачи имају могућност да плаћају рачун користећи апликацију Mbanking, односно активирањем апликације на мобилном телефону омогућено је да
касир скенира QR кôд и на тај начин затвори рачун потрошача.



Мапа пројеката реконструкције и закупа ССГ у Србији и региону у 2020. години

ССГ у Gazprom бренду

ССГ у NIS Petrol бренду

ССГ Сента 1

ССГ Бор 4

ССГ Прокупље 2 ССГ Лесковац 4 ССГ Лесковац 6

ССГ Габела поље ССГ Дољани

ССГ Коцељева 2

ССГ Груде

ССГ Прњавор

ССГ Вељаци

ССГ Подунавци

ССГ Нови Сад 16

ССГ Отопени

„А“формат

„L“формат

„M“формат

У закупу

8
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Програм развоја Рафинерије нафте Панчево

Правци модернизације

Повећање
енергетске ефикасности

Смањење утицаја
на животну средину

Имплементација дигиталних
технологија за управљање

Побољшање квалитета 
нафтних деривата

Јачање
индустријске безбедности

Потреба 
за напуштањем
производње горива Еуро-3

Ниски еколошки
показатељи
производње

Изградња комплекса
меког хидрокрекинга
и хидро тритинга

€ 500 мил инвестиција

Комплетан прелазак на 
производњу горива Еуро-5

Изградња комплекса дубоке
прераде са технологијом
одложеног коксовања

€ 300 мил инвестиција

Повећање дубине прераде до 99%, 
раст производње горива Еуро-5
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Реализација пројекта „Дубока прерада” у 2020:

Пројекат „Дубока прерада”

Јун 2020

Завршетак изградње и 
достигнута 

механичка
спремност DCU 
комплекса

Август 2020

Новембар 2020

Свечано пуштање у рад постројењa за дубоку прераду са технологијом

одложеног коксовања, пројекта вредног више од 300 милиона евра.

Постигнута спремност за 

комерцијални рад DCU и 

читавог комплекса. Завршена су 
гарантна испитивања, комплекс 

дубоке прераде прешао је у фазу 
„Експлоатација“
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Повећање дубине прераде до 99,2% и оптимално
искоришћење капацитета РН Панчево

Престаје производња мазута са високим садржајем
сумпора

Повећање производње у квалитету евро 5 дизела, бензина, 
течног нафтног гаса, и почетак производње нафтног кокса

Пре пуштања у 
рад DCU

Након пуштања 
у рад DCU

Пре пуштања у 
рад DCU

Након пуштања 
у рад DCU

Пре пуштања у 
рад DCU

Након пуштања 
у рад DCU

Пре пуштања у рад DCU комплекса Након пуштања у рад DCU комплекса

Дизел Бензин ТНГ

+40% +2% +7%

Пројекат „Дубока прерада”

SO2

за 98,8%

NO2

за 9,8%
PM1

за 58,2%

1Прашкасте материје
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Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево у 2020. години:

Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”

Остварење уговора са ЕРС извођачем на пројекту oкo 120,8
мил. EUR (75,6% од укупног очекиваног износа)

 Степен реализације радова пуштања постројења у рад је 32%

 Завршена монтажа парне турбине и помоћне опреме

 Укупан напредак пројекта (децембар 2020.) је на нивоу

93,03%.

Парно-турбинско постројење Гасно-турбинско постројење

Основни параметри пројекта

Очекиване укупне инвестиције, мил. ЕУР до 180

Номинална електрична снага електране, Мwt до 200

Ситуација изазвана вирусом COVID-19 значајно је утицала и 
још увек утиче на динамику реализације пројекта. 

Смањење броја радника због случајева оболелих од корона 
вируса: на градилишту је највише 100 радника.

Предузете су следеће мере:
 Ангажовање локалних извођача за извођење одређених

обима посла (хидроизолација кровова, монтажа 
резервоара деми воде, инсталација система за дојаву и 
гашење пожара, геодетски радови и др.)

Спроведена је анализа и утврђено да због набројаних
фактора се очекује продужавање рока завршетка Пројекта.

COVID-19: утицај и ограничења



Повећање 
транспарентности

LTIF RAR

HSE показатељи
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2019. 2020.

65.388 55.740

1.327 963

85 55

0 3

Велики
догађаји

Средњи 
догађаји

Мали
догађаји

Потeнцијални 
догађаји

0,27

0,20

2019. 2020.

2019.

2020.

26%

1,67
1,53

2019. 2020.

2019.

2020.

8%

(33 LTI)
(29 LTI)

(11 RAR)

(7 RAR)

 У 2020. години показатељ LTIF смањен је за 8% у односу на 2019. У 2020. десиле су се 4 LTI повреде запослених мање у
односу на 2019, што се сматра позитивним трендом.

 У 2020. години показатељ RAR смањен је за 26% у односу на 2019. У 2020. бележимо 4 RAR догађаја мање него 2019.

RAR (Road Accident Rate) - Показатељ броја саобраћајних незгода
LTIF (Lost Time Injury Frequency) – индикатор повреда са изгубљеним данима.  
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НИС Група
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Q4 
2020.

Q4 
2019.

∆ (%) Кључни показатељи
Јединица 

мере
2020. 2019. ∆ (%) 

44,2 63,3 -30% Brent Dtd $/bbl 41,7 64,3 -35%

48,5 75,9 -36% Приход од продаје млрд. РСД 183,8 272,1 -32%

5,5 13,3 -59% EBITDA млрд. РСД 15,8 44,5 -64%

0,7 5,9 -87% Нето добит (губитак) млрд. РСД -7,6 16,6 -146%

0,6 - -
Нето добит (губитак) 
(искључујући ефекат скупих залиха)

млрд. РСД 3,83 - -

10,1 15,0 -33% OCF млрд. РСД 29,7 56,9 -48%

47,7 53,1 -10% Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 179,5 189,8 -5%

306 322 -5% Производња нафте и гаса хиљ. усл. тона 1.259 1.286 -2%

976 1.055 -7% Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 3.613 3.373 +7%

998 1.081 -8% Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 3.538 3.702 -4%

4,6 13,2 -65% CAPEX млрд. РСД 25,3 42,2 -40%

589,5 590
Укупна задуженост према банкама 
(укупан дуг према банкама + акредитиви)

млн. EUR 589,5 590



Поверљиво/Confidential Трендови тржишта моторних горива
2020/2019
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Потрошња моторних горива у свим земљама је у паду.
- Негативни ефекти пандемије су главни разлог пада

потрошње моторних горива
- Након ублажавања мера крајем лета потрошња је

почела благо да се опоравља да би крајем године
други талас поново условио пад потрошње.

Србија
И Србија бележи пад у потрошњи моторних горива.
Најзначајнији ефекат пандемије се десио у периоду март - мај
(ванредно стање, карантин), након чега је кренуо делимичан
опоравак тржишта. Током лета изостала је традиционална
сезона транзита што је, такође, негативно утицало на
потрошњу.

Словенија

-7,0%

Хрватска

-8,0%

Босна и 
Херцеговина

-12,2%
Бугарска

-10,1%

Румунија

-7,8%

Мађарска

-5,6%

Србија
-7,2%

Период септембар-октобар је поново показивао опоравак (пољопривредна
сезона, почетак школске године, отворене границе-већа мобилност људи), да
би током другог таласа, у новембру и децембру био настављен падајући тренд.
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Тржиште моторних горива
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631
(25%)

615
(26%)

1.876
(75%)

1.710
(74%)

2.506
2.325

2019. 2020.

Остали НИС

Обим тржишта 
моторних горива, 
хиљ. тона1

1укључујући КПГ

Шпекулативне залихе које су одређени привредни субјекти и крајњи корисници
направили током периода ниских цена имају у структури нешто веће учешће робе
из увоза што је довело до снижења учешћа НИС-а у моторним горивима у 2020.
години.
Постоје и залихе увозника које су последица дисбаланса у производњи и тражњи
деривата у региону, где су рафинерије због одржавања оптималне прераде
производиле веће количине деривата, док је истовремено увођен карантин у
другом таласу па су вишкови испоручивани и у складишта њихових зависних
друштава у региону, укључујући и Србију.
Ове залихе ће доминантно бити у употреби током првог квартала 2021. те су при
обрачуну искључене из потрошње 2020.године.

• Последица пандемије има исти ефекат и на моторна горива –
тржиште пада, али је тренд снижења нешто блажи него у првих
девет месеци.

-7%
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Малопродајно тржиште моторних горива
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-7%

Малопродајно тржиште, 
хиљ. тона1

НИС-ово тржишно учешће бележи раст од 0,5 п.п., а томе
доприноси раст учешћа у сва три сегмента – дизел, бензин
и ТНГ. Томе је допринела модернизација мреже,
иновативна маркетиншка решења и побољшан асортиман.

1.015
(56%)

931
(56%)

783
(44%)

736
(44%)

1.797
1.667

2019. 2020.

Остали НИС

1укључујући КПГ

• Услед пандемије, тржиште малопродаје у 2020. години
бележи пад од 7% у односу на исти период претходне
године.

Укупан број бензинских станица у Србији на дан 
31.12.2020.

3252

2315 јавних бензинских станица+10 интерних бензинских станица
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Autoput 
Desna 

Серби
я

Тржишни удео – регион
2020/2019
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Босна и Херцеговина

Број БС**:       42
% ук. тржиште:        24,5%
% малопр. трж.:         10,3%

Румунија

Број БС:       19
% ук. тржиште:           1,1%
% малопр. трж.:         1,3%

Бугарска

Број БС*:       34
% ук. тржиште:           4,4%
% малопр. трж.:         3,9%

*затворена БС Калотина у Бугарској
**узето у закуп 5 БС у БиХ: Прњавор, Груде, Вељаци, Габела, Дољани
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• Остварен планирани обим производње угљоводоника
(+3% више у односу на план)

Оперативни показатељи
Истраживање и производња

859 837

389 376

38 45

1.286 1.259

2019. 2020.

Домаћа нафта Домаћи гас

Инострани пројекти

-2%

Производња нафте и гаса, 
хиљ. усл. тона

19

214 210 211 210 206

95 96 94 95 90

12 12 12 11 10

322 319 317 317 306

Q4 2019. Q1 2020. Q2 2020. Q3 2020. Q4 2020.



Оперативни показатељи
Прерада

835 825

2.302 2.495

236 2933.373 3.613

2019. 2020.

Домаћа нафта Увозна нафта Полупроизводи

20

+7%

217 213 208 207 197

768
566 507

727 696

70

81
55

73 83

1.055

860
770

1.007 976

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

• Повећање oбима прераде за 7% као
резултат капиталног ремонта који је
спроведен у првом полугодишту 2019.

Прерада нафте и полупроизвода, 
хиљ. тона У трећем и четвртом кварталу бележимо раст обима 

прераде у поређењу са првим и другим кварталом ове 
године.

Одступања у преради резултат су погоршања 
макропараметара на нафтном тржишту и појаве 
корона вируса

Q4 2020/Q4 2019:
Бележимо пад обима прераде од 7%
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• Малопродаја у Србији – пад 6%

• Велепродаја у Србији – пад 6%

• Извоз – раст 7%

• Иноактиве – пад 10%

Оперативни показатељи
Промет

780 734

436 393

1.971 1.862

515 549

3.702 3.538

2019. 2020.

-4%

Обим промета*, хиљ. тона

21 *Без интерног промета. Овим податком није обухваћен обим продаје КПГ-а трећим лицима Дирекције Енергетика и садржи обим продаје за сопствену потрошњу ауто цистерни
Блока „Промет”.

208     171 162 205 196

125     86 89 108 110

579

413 403
493 553

170

108 123

178 139

1.081

778 778

984 998

Q4 2019. Q1 2020. Q2 2020. Q3 2020. Q4 2020.

Малопродаја - Србија Иноактиве Велепродаја - Србија Извоз

Q4 2020/Q4 2019:
Бележимо пад обима промета од 8%

У трећем и четвртом кварталу бележимо раст обима промета 
у поређењу са првим и другим кварталом ове године.



Поверљиво/Confidential 

• Смањење показатеља EBITDA је
условљено драстичним падом
цене нафте на светском тржишту и
утицајем скупљих залиха на
прераду.

• због оптимизације трошкова и
других додатних активности,
делимично је компензован
негативан утицај цене и курса

Финансијски показатељи
EBITDA

22

-64%

*утицај цене и курса укључује и утицај цене залиха (ефекат скупих залиха у 2020. години је негативан и износи 11,4 милијарди РСД )

44,5

15,8

-34,9

+6,3

EBITDA 2019 Остали

фактори

EBITDA 2020Утицај цене
и курса*

EBITDA, млрд. РСД
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Нето добит (губитак)

23

• Смањење EBITDA

• Већа амортизација

16,6

-7,6

2019. 2020.

-146%

Нето добит (губитак), 
млрд. РСД

5,9

-1,1 -9,2

1,9 0,7

Q4 2019. Q1 2020. Q2 2020. Q3 2020. Q4 2020.

У трећем и четвртом кварталу бележимо раст нето резултата у 
поређењу са првим и другим кварталом ове године.

Током трећег и четрвтог квартала је 
остварен позитиван нето резултат

2,7 млрд РСД
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56,9

29,7

2019. 2020.

Финансијски показатељи
OCF

24

-48%

OCF, млрд. РСД

15,0

-1,6
7,8

13,4
10,1

Q4 2019. Q1 2020. Q2 2020. Q3 2020. Q4 2020.

• Мањи приливи од купаца али и мањи
оперативни трошкови (нафта, деривати,
OPEX,царине)

• Већа плаћања по основу обавезе према
држави – ПДВ и акциза.

У трећем и четвртом кварталу бележимо раст оперативног 
новчаног тока у поређењу са првим и другим кварталом ове 
године.
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Погоршање макроекономских фактора је утицало на реализацију CF-а 

25

29,7

3,6

-6,9

26,1

-6,1

-4,4

OCF Free Cash Flow Нето позајмицеИнвестиције Нето CF

Реализација CF-а за 2020, у млрд. РСД

Дивиденде



Финансијски показатељи
CAPEX
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42,2

25,3

2019. 2020.

-40%CAPEX, млрд. РСД CAPEX по сегментима

60%

23%

8%

8%

0% 1% Блок Истраживање и 
производња

Пројекат "Дубока 
прерада"

DWS Прерада

DWS Промет

Остатак дивизије 
Downstream

Корпоративни центар
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Мере за повећање оперативне ефикасности
Ефекат на EBITDA, млрд. РСД

• Укупан ефекат мера за повећање оперативне ефикасности у 2020. на показатељ
EBITDA износи 1,4 милијарде динара.

1,4

1,4

0,6

0,3

0,15 0,3 0,1
0,8

2,4

3,2

„Истраживање
и производња”

„Прерада” „Промет” "Остали DWS" "Корпоративни 
центар"

НИС 12М 2020 Спречена штета Једнократне 
мере

Укупно НИС 
12M 2020

Мере Спречена штета и једнократне мере
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207

22

36

197

75

140

176

3

3

3

53

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

537

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

589

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.12.'18.

31.12.'19.

31.12.'20.

до 1 године

преко 1 године

Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља

28

Дуг према банкама, млн. EUR

25

10

11

25

23

11

3

3

2

0

0

459

345

306

330

492

607

628

549

575

590

590

484

355

316

355

515

618

631

552

577

590

590

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.12.'18.

31.12.'19.

31.12.'20.

Акредитиви

Дуг по основу 
кредита

Задуженост према банкама, млн. EUR

Валутна структура дуга:
USD 0,2% EUR 99,5%         Осталo 0,3%
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EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (хиљ. USD)* Дневни промет (t/дан)

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

124,6

76,0

58,4

10,6

6,1

55,1
9,0

7,9

6,6

6,3

6,0

5,2

10,7

9,2

6,7

5,9

Н/Д

8,1

Подаци из извештаја за 9M 2020,  осим за НИС (12М 2020)
*Сви подаци за 9M 2020

81,2

78,4

78,2

77,3

73,5

77,7

6,8

25,4

18,4

15,2

8,6

4,2

14,4
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Основни фокус у 2021. години биће:

 Обезбеђење стабилног пословања компаније
 наставак спровођења инвестиционог програма – у 

даљи развој НИС-а у свим сегментима биће 
инвестирано 20,8 милијарди РСД 

 Наставак дигитализације у свим областима 
пословања НИС-а 

 Унапређење у области безбедности на раду и 
заштите животне средине

Пословни план 2021.

30

Истраживање и производња
- реализација програма бушења и геолошко

истражни радови на профитабилним
пројектима у Србији и иностраним
концесијама

- Развој актива у Румунији

Прерада
- реконструкција FCC и изградња новог

постројења ETBE

Промет
- наставак модернизације малопродајне

мреже у Србији и региону
- Реконструкција складишта

Енергетика
- завршетак изградње и пуштање у рад ТЕ-ТО 

Панчево
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Пад цене нафте и нафтних 
деривата у односу на 12М 2019.

Светска пандемија Covid-19

Пад потражње за нафтним 
дериватима

Раст обима прераде

Раст обима прераде и обима промета у 
трећем и четвртом кварталу у односу на први 
и други квартал ове године

Остварен позитиван нето резултат у трећем и 
четвртом кварталу ове године

Смањење трошкова у новонасталим 
условима и одржавање социјалне 
стабилности запослених
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu

