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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.

Disclaimer



Курс USD/RSD -4% Цена нафте типа Brent , $/bbl +70%

Макроекономски показатељи
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Пандемија COVID-19 – утицај и ограничења током 2021. године:

 У 2021. години тренд потрошње моторних горива бележи тренд раста, осим у прва два месеца, када је 
потрошња бележила тренд пада због рестрикција услед корона вируса. У 2021. години забележен је раст 
потрошње моторних горива у Србији за око 12% у поређењу са 2020. годином. 

Просечан курс USD/RSD је за 4% нижи у односу 2020.
годину.

Просечна цена нафте типа Brent у 2021. години износи
70,73 што представља раст од 70% .
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НИС у Q4 2021 и FY2021.

Блок Истраживање и производња

Основни циљ током целе 2021. године у Блоку Истраживање и производња је био на испуњењу планиране
производње угљоводоника, реализацији пројеката геолошко-истражних радова и повећању ефикасности
геолошко-техничких активности.

Q4 2021

CAPEX1: 4,5 млрд. РСД

EBITDA: 8,1 млрд. РСД

Број бушотина: Обим производње: Финансијски 
показатељи:

Избушено је
5 разрадних и 1 истражна 
бушотина у Србији и 1
разрадна бушотина у 
Румунији

Q4 2021

FY 2021
Избушено је 43 разрадних и 
1 истражнa бушотина у 
Србији и 1 разрадна
бушотина у Румунији

Производња домаће 

нафте износи 208 хиљаде
т.е.н.

Q4 2021

FY 2021

Укупан обим производње 

домаће нафте је 817
хиљаде т.е.н.

FY 2021

CAPEX1: 13,3 млрд. РСД
EBITDA: 30,4 млрд. РСД

1 финансирање
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НИС у Q4 2021 и FY2021.

Downstream - Прерада

Финансијски 
показатељи:

Остварен највећи годишњи обим
прераде у последњих 12 година 
(3,9 мил. тона).

Имплементација пројеката и мера 
за повећање оперативне
ефикасности и смањења трошкова.

Почетак производње евродизела
са биокомпонентом (евродизел
Б7) и отпремање прве количине у 
Румунију.

У оквиру треће фазе модернизације Рафинерије нафте Панчево, у првом кварталу 2021.
започете су активности на пројекту Реконструкција постројења FCC и изградња новог
постројења ETBE сагласно фазама пројекта, које су током године настављене. Такође
континуално се радило на пројектима дигитализације и ОМС еталонима.

1 финансирање

Започета прераде нове нафте
„Johan Sverdrupˮ

Успешно реализована надзорна
провера усаглашености
фабричке контроле производње
путног битумена са захтевима
референтног стандарда EN 
12591:2009, и обезбеђен је
континуитет у коришћењу „CE“ 
знака за путни битумен.

Q4 2021 FY 2021

Q4 2021:

CAPEX1: 0,8 млрд. РСД
EBITDA: 4,8 млрд. РСД

FY 2021:

CAPEX1: 3,2 млрд. РСД

EBITDA: 16,0 млрд. РСД
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НИС у Q4 2021 и FY2021.

Downstream - Промет

Током 2021. године у оквиру модернизације и развоја малопродајне мреже пуштено је у рад 10 бензинских
станица - 4 нове станице након изградње и 6 станица након комплетне реконструкције.

1 финансирање

Финансијски 
показатељи:

Q4 2021:

CAPEX1: 1,4 млрд. РСД
EBITDA: 4,3 млрд. РСД

FY 2021:

CAPEX1: 2,9 млрд. РСД

EBITDA: 16,1 млрд. РСД

Обим велепродаје износи 

500 хиљ. тона, док је у 
оквиру пројекта
велепродаје у Босни

продато 65 хиљ.тона

Q4 2021

FY 2021

Укупан обим велепродаје 

износио је 1.679 хиљ. тона

Велепродаја:

Обим малопродаје износи 

260 хиљ. тона

Q4 2021

FY 2021

Укупан обим малопродаје 

износио је 995 хиљ. тона, 
док је у удео НИС-а на 
тржишту малопродаје био

44,3%.

Малопродаја:



ССГ Соколићи 1
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Мапа пројеката нових изградњи и реконструкције ССГ-а у Србији
у 2021. години

завршени пројекти новоградње у бренду GAZPROM

завршени пројекти реконструкције у бренду NIS Petrol

2021. године пуштене су у рад 4 новоизграђене ССГ и 6 реконструисаних ССГ.

ССГ ЖагубицаССГ Нови Бечеј 

NIS Petrol „А“ формат GAZPROM „L“формат

GAZPROM „M“формат

Реализовани пројекти

NIS Petrol „S“ формат

ССГ Стара Пазова 3

ССГ Чантавир

ССГ ДеспотовацССГ Мионица

Autoput 
Desna 

Сербия

Београд 

Нови Сад

Крагуjевац

Ниш

Суботица

Нови Пазар

Краљево

Ваљево

Крушевац

Лесковац

Врање

Шабац

Ужице
Чачак

Е763Лозница

Е763

Е761

ССГ Зрењанин центар

ССГ Стара Пазова 3

Зрењанин

ССГ Змај 1

ССГ  Соколићи 1

ССГ Соколићи 1 

ССГ Змај 1

ССГ Зајечар 5

ССГ Зајечар 5ССГ Зајечар 5

ССГ Зрењанин Центар

2021: ССГ пуштене у рад

Нова изградња Реконструкција

ССГ Соколићи 1 25.05.2021. ССГ Мионица 21.05.2021.

ССГ Зајечар 5 20.08.2021. ССГ Жагубица 24.06.2021.

ССГ Стара Пазова 3 13.12.2021. ССГ Чантавир 09.12.2021.

ССГ Зрењанин центар 31.12.2021. ССГ Деспотовац 20.12.2021.

ССГ Змај 1 28.12.2021.

ССГ Нови Бечеј 29.12.2021.
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Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево на крају
четвртог квартала 2021. године:

Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”

 Степен реализације грађевинских радова је 99,32% у 

односу на планираних 100%
 Степен реализације радова израде пројектне

документације је 98,75% у односу на планираних 100%

 Степен реализације набавке и транспорта опреме је 100%
 Степен реализације радова пуштања постројења у рад је

96,9% у односу на планираних 100%

 Укупан напредак пројекта (децембар 2021.) је на нивоу

99,53% у односу на планираних 100%

Парно-турбинско постројење Гасно-турбинско постројење

Основни параметри пројекта

Очекиване укупне инвестиције, мил. ЕУР око 180

Номинална електрична снага електране, Мwt до 200

Гаснотурбинско постројење: 
 У току су активности на праћењу пробног рада и синхронизације генератора гасне турбине GTG#1 

са електроенергетским системом, праћење деловања аутоматике заштитe и сигнализације
 Спроводи се испитивање генератора гасне турбине GTG#1
Парнотурбинско постројење: 
 24.12.2021 – Добијена дозвола за пробни рад 
 Спроводе се активности на пуштању парне турбине у погон (испитивање, праћење пробног рада и 

отклањање неправилности у раду електро опреме)
 У току су припреме за старт генератора парне турбине STG. 
Прикључни далековод (ПДВ) 220kV:
 Предат захтев Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 

исходовање. Употребне дозволе. 03.12.2021. Добијено је решење за допуну захтева
Повезне инсталације:
 15.12.2021 – Добијена дозвола за пробни рад

Статус пројекта
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Број догађаја 
у НИС-у

LTIF RAR

HSE показатељи

2020. 2021.

963 806

55 39

3 1Велики
догађаји

Средњи 
догађаји

Мали
догађаји

0,20
(7 RAR)

0,16
(6 RAR)

2020. 2021.

2020.

2021.
1,53

(29 LTI) 1,37
(26 LTI)

2020. 2021.

2020.

2021.

-10%

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

-21%



Кључни показатељи
НИС Група
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Q4
2021.

Q4
2020.

∆ (%) Кључни показатељи
Јединица 

мере
2021. 2020. ∆ (%) 

79,7 44,2 +80% Brent Dtd $/bbl 70,7 41,7 +70%

94,9 48,5 +96% Приход од продаје млрд. РСД 295,2 183,8 +61%

14,9 5,5 +173% EBITDA млрд. РСД 53,2 15,8 +236%

7,6 0,7 +935% Нето добит (губитак) млрд. РСД 21,0 -7,6 +377%

21,8 10,1 +117% OCF млрд. РСД 42,2 29,7 +42%

62,1 47,7 +30% Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 217,8 179,5 +21%

304 306 -1% Производња нафте и гаса хиљ. усл. тона 1.194 1.259 -5%

1.078 976 +10% Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 3.945 3.613 +9%

1.130 985 +15% Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 4.031 3.541 +14%

7,2 4,6 +57% CAPEX млрд. РСД 20,2 25,3 -20%

589,9 589,5 0%
Укупна задуженост према банкама 
(укупан дуг према банкама + акредитиви)

млн. EUR 589,9 589,5 0%



Трендови тржишта моторних горива
2021/2020
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Потрошња моторних горива је очекивано наставила
опоравак, и у 2021. години је у порасту у свим
земљама региона у односу на 2020. годину.
Главни фактори опоравка потрошње су раст
транспорта, раст грађевинске индустрије и
опоравак туризма.

Србија
Позитиван ефекат на раст потрошње у Србији
дају интензивни инфраструктурни радови,
пројекти у грађевинској индустрији, али и
опоравак друмског транспорта, одлична
туристичка сезона, транзит и добра
пољопривредна сезона.

Словенија

4,1%

Хрватска

6,2%

Босна и Херцеговина

7,9%
Бугарска

5,5%

Румунија

4,9%
Мађарска

5,6%

Србија
12,4%



Тржишни удео – Србија:Тржиште моторних горива
У 2021. години потрошња моторних горива у Србији је порасла за 12,4% у односу на прошлу годину, док посматрано у односу на 
2019. годину раст је 4,3%.
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Обим тржишта моторних горива, 
хиљ. тона1

1укључујући КПГ. Подаци за 2021. годину дати су на основу процене. 

• Потрошња дизела и бензина увећана је превасходно због
раста транспорта. Код дизела је важно истаћи фактор
транзитног саобраћаја и инфраструктурних радова -
грађевинске и путарске индустрије, али и повећаних
активности у рударству као и добре пољопривредне
сезоне.

+12%

631
(25%)

615
(26%)

681
(26%)

1.876
(75%)

1.710
(74%)

1.933
(74%)

2.506
2.325

2.613

2019. 2020. 2021.

Остали НИС



Тржишни удео – Србија:Малопродајно тржиште моторних горива
Малопродаја: у 2021. години потрошња бележи раст у односу на 2020. годину за 8,5%, док је у благом расту у односу на 2019. 
годину (0,7%).
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+9%

Малопродајно тржиште, 
хиљ. тона1

1Промет НИС-а и осталих конкурената укључује моторна горива (гас, кпг-моторно гориво, моторни бензини, дизели). ТНГ боце нису укључене. Подаци за 2021. годину дати су на основу процене. 
Малопродаја осталих учесника на тржишту снабдева се од велепродаје НИС-а и других учесника на велепродајном тржишту Србије.

• Пољопривредни радови који су се одвијали
према очекивањима, враћање запослених
на рад у компаније, али првенствено
опоравак друмског транспорта и транзитног
саобраћаја су допринели већој потрошњи.

Укупан број бензинских станица НИС а.д. у Србији на 
дан 31.12.2021.

329

1.015
(56%)

931
(56%)

1.009
(56%)

783
(44%)

736
(44%)

801
(44%)

1.797
1.667

1.809

2019. 2020. 2021.

Остали НИС



Босна и

Херцеговина
Србија

Бугарска

Румунија

Бугарска

Број БС:       34
% ук. тржиште:           4,0%
% малопр. трж.:         3,7%

Тржишни удео – регион
2021/2020

14
*узето у закуп 5 БС у БиХ: Прњавор, Груде, Вељаци, Габела, Дољани

Румунија

Број БС:       19
% ук. тржиште:           1,7%
% малопр. трж.:         1,4%

Босна и Херцеговина

Број БС*:       42
% ук. тржиште:        33,9%
% малопр. трж.:         11,3%



• Остварен планирани обим производње
угљоводоника

Оперативни показатељи
Истраживање и производња

-5%

Производња нафте и гаса, 
хиљ. усл. тона
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859 837 817

389 376 335

38 45 41

1.286 1.259 1.194

2019. 2020. 2021.

Домаћа нафта Домаћи гас

Инострани пројекти

206 198 204 207 208

90 85 83 83 84
10 8 10 11 12

306 292 297 301 304

Q4 2020. Q1 2021. Q2 2021. Q3 2021. Q4 2021.

q421/q420

-1%



Оперативни показатељи
Downstream Прерада
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+9%

Повећање oбима прераде за 9% у односу на 2020.
годину је резултат стабилизације тржишта 2021. године
у односу на 2020. када је дошло до пада тражње услед
пандемије коронавируса.

Прерада нафте и полупроизвода, 
хиљ. тона

835 835 817

2.302 2.485 2.792

236 293
3363.373

3.613
3.945

2019. 2020. 2021.

Домаћа нафта Увозна нафта Полупроизводи

200 175 239 209 195

693
512

642 839 798

83

65

81
105 85

976

752
962

1.153 1.078

Q4 2020. Q1 2021. Q2 2021. Q3 2021. Q4 2021.

Q4 2021/Q4 2020:
Бележимо раст обима прераде од 10%

q421/q420

+10%



Оперативни показатељи
Downstream Промет

+14%

Обим промета, хиљ. тона

17 *укљ. КПГ продају Блока Енергетика и продају погона за производњу Мазива Даунстрим
**БЈ обухватају продају канала битумен, бункер и авиогорива

992 908 995

1.516 1.368
1.679

1.198 1.266
1.357

3.706 3.541
4.031

2019. 2020. 2021.

241 213 249 274 260

391 330
381

467 500

367

239
356

393 370

999

782

986
1.134 1.130

Q4 2020. Q1 2021. Q2 2021. Q3 2021. Q4 2021.

• Малопродаја у Србији и иноактивама – раст за 10% услед пораста
потрошње дизела и бензина као последица укидања ограничавајућих
мера насталих услед COVID-19, а такође и развоја малопродајне мреже;

• Велепродаја у Србији и иноактивама* – раст као последица пораста
продаје евродизела, ТНГ и мазута НСГС у Србији и развоја пројекта
велепродаје Босна;

• Извоз, транзит и БЈ** – раст продаје авиогорива (у вези са укидањем
мера насталих услед COVID-19), као и раста продаје битумена и кокса.

q421/q420

+13%



• утицај позитивног ефекта раста 
цене нафте као и јефтинијих 
залиха претходних периода у 
преради у односу на 2020. 

• већи обим промета и прераде

Финансијски показатељи
EBITDA

18

х 3,4

*утицај цене и курса укључује и утицај цене залиха.  

15,8

53,2

+40,7

-3,4

EBITDA 
2020

Остали

фактори

EBITDA
2021

Утицај цене
и курса*

EBITDA, млрд. РСД



Финансијски показатељи
Нето добит (губитак)

19

• Раст EBITDA, при већим трошковима 
амортизације.

16,6

-7,6

3,8

21,0

2019. 2020. 2020.                                
Нето резултат 
без ефеката 

скупих залиха

2021.

x 3,8

Нето добит (губитак), 
млрд. РСД

0,7 1,5

4,5

7,2 7,6

Q4 2020. Q1 2021. Q2 2021. Q3 2021. Q4 2021.

q421/q420

Раст за око 10 пута



56,9

29,7
42,2

2019. 2020. 2021.

Финансијски показатељи
OCF

20

OCF, млрд. РСД

+42%

Већи приливи од купаца, али и већи
оперативни трошкови

10,1
-0,5

15,0

5,8

21,8

Q4 2020. Q1 2021. Q2 2021. Q3 2021. Q4 2021.

У четвртом кварталу 2021. године бележимо раст
оперативног новчаног тока у поређењу са истим
кварталом претходне године.

q421/q420

+117%



Реализација CF-а за 12M 2021, у млрд. РСД

21

42,2

19,9 12,7

-22,3

-6,2
-1,0

OCF Free

Cash Flow

Нето 
позајмице

Инвестиције Нето CFДивиденде



Финансијски показатељи
CAPEX

22

42,2

25,3
20,2

2019. 2020. 2021.

-20%CAPEX1, млрд. РСД CAPEX по сегментима

66%

16%

14%

1% 3%

Блок "Истраживање и 
производња"

DWS Прерада

DWS Промет

Остатак дивизије 
Downstream

Корпоративни центар

1 финансирање, без ПДВ-а
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Мере за повећање оперативне ефикасности
Ефекат на EBITDA, млрд. РСД

• Укупан ефекат реализације достижног нивоа потенцијала у 2021. години на
показатељ EBITDA износи 2,6 милијарди динара.

2,6

4,3

0,5

1,1 0,60
0,4

0,8

0,9

„Истраживање
и производња”

„Прерада” „Промет” „Остали DWS” НИС 2021 Спречена штета Једнократне мере Укупно НИС      
2021

Мере Спречена штета и једнократне мере



207

22

36

197

75

140

176

3
3

3

53

14

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

537

576

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

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.

31.12.'21.

до 1 године

преко 1 године

Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља

24

Дуг према банкама, млн. EUR

25

10

11

25

23

11

3

3

2

0

0

0

459

345

306

330

492

607

628

549

575

590

590

590

484

355

316

355

515

618

631

552

577

590

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.

31.12.'21.

Акредитиви

Дуг по основу 
кредита

Задуженост према банкама, млн. EUR

Валутна структура дуга:
USD 0,2% EUR 99,6%         Осталo 0,2%



Компаративна анализа

25
Сви подаци из извештаја за 9M 2021

28,3

22,6

19,3

19,1

14,4

20,7

264,0

143,2

110,3

38,0

36,6

118,4

12,7

9,6

7,7

6,0

Н/Д

9,0

85,2

81,0

80,8

80,8

77,3

81,0

7,6

EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (хиљ. USD) Дневни промет (t/дан)

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

10,4

8,5

7,3

6,8

6,5

6,0



Приватизација ХИП – Петрохемија а.д.  

26

Пројекат: Учешће у поступку приватизације за избор стратешког инвеститора докапитализацијом 
Субјекта приватизације  

КЉУЧНИ ДАТУМИ ПРОЈЕКТА:

 09.09.2021. године - објављен јавни позив (JП 5/21) за избор стратешког инвеститора за Акционарско друштво за 

производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП-Петрохемија Панчево.

 14.10.2021. Влада Републике Србије је донела Закључак којим је одлучено да се започну преговори са НИС а.д. као jeдиним
учесником тендера

 24.12. 2021 – Потписан је Уговор о стратешком партнерству (УСП) између: 1) Републике Србије (РС), 2) ХИПП и 3) НИС ад Нови
Сад (НИС).

ДАЉИ КОРАЦИ:

 У току су радње усмерене на испуњење предуслова за закључење. Планирани рок за затварање трансакције је 1. јул 2022.

ТРЕНУТНИ СТАТУС : 

 У складу са УСП НИС а.д. ће, након испуњења предуслова из уговора и затварања трансакције, повећати свој удео у ХИПП 

са садашњих 20,86% на укупно 90%, уз обавезу новчане докапитализације од 150 млн. Еур и изградње постројења за производњу 

полипропилена капацитета од најмање 140.000 тона годишње у року од наредних шест година. 



Пословни план за 2022



Пословни план за 2022. годину: 

 Ради реализације даљег развоја и модернизације 
компаније и реализације кључних пројеката у 
веома променљивом макроекономском 

окружењу биће инвестирано 25 милијарди РСД 

 Наставак реализације улагања у свим областима 
пословања НИС-а:

 Унапређење у области безбедности на раду и 
заштите животне средине

 Наставак процеса дигиталне трансформације
 Унапређење оперативне ефикасности
 Даљи развој синергије са ХИП Петрохемијом

Пословни план 2022.
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25,3
20,2

25,0

2020. 2021. 2022.          
Бизнис план 

Истраживање и производња

Прерада

Промет

Остатак дивизије DWS

Корпоративни центар

CAPEX, млрд. РСД
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Пословни план 2022.

Истраживање и производња
- Реализација програма бушења и геолошко

истражни радови на профитабилним пројектима у 
Србији

- Проширење пројекта у Румунији
- Даљи развој пројекта «Обудовац» у БиХ

Обим производње нафте и гаса, хиљ. усл. тона

2019. 2020. 2021. 2022.          
Бизнис план 

Обим прераде, хиљ. тона

'11. '12. '13. '14. '15. '16. '17. '18. '19. '20. '21. '22. 
План

Прерада
- Раст обима прераде, уз повећање дубине 

прераде
- Производња биогорива
- Наставак активности у вези са предстојећом

реконструкцијом FCC и изградња постројења
ETBE

- Припрема за капитални ремонт 2023. године



Пословни план 2022.
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Обим промета, хиљ. тонаПромет
- Даљи развој малопродајне мреже у Србији и 

региону
• изградња нових објеката и реконструкција

постојећих БС (изградња нових 3 ССГ и увод у 
експлоатацију 5 ССГ након тоталне 
реконструкције)

- Реализација стратешког пројекта реконструкције
и модернизације складишта нафтних деривата 
(реализација прве фазе пројекта модернизације 
складишта нафтних деривата Ниш)

'11. '12. '13. '14. '15. '16. '17. '18. '19. '20. '21. '22. 
План

Енергетика
- пуштање у рад ТЕ-ТО Панчево и наставак активности у вези 

са пројектом ветропарк Пландиште



ESG извештавање



Одрживи развој – здравље и екологија на првом месту
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Извештај о одрживом развоју 
се припрема у складу са 
стандардима водеће 
организације у свету у 
области одрживог пословања 
Global Reporting Initiative (GRI)

Циљеви одрживог развоја

Усклађеност са GRI
стандардима

Усмерени ка 
заинтересованим 
странама:

Акционари и инвеститори

Потрошачи и купци

Запослени

Локална заједница

Држава

Циљеви:

˃ Усаглашавање са законским 
прописима РС и ЕУ ради 
унапређења стања животне 
средине

˃ Учвршћивање партнерских 
односа и оснаживање 
кључних стубова друштвеног 
развоја

˃ Поуздан послодавац који
својим запосленима
омогућава професионални
развој и који поштује
лојалност и посвећеност
запослених

˃ Усмереност ка потрошачима



Заштита животне средине
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355,6 милиона РСД

је уложено у еколошке 
пројекте у 

2021. години.

˃ НИС континуирано унапређује еколошке
перформансе процеса,

˃ развија еколошку свест запослених и

˃ подстиче примену најбољих доступних метода и 
технологија у инвестиционим пројектима који имају
директан или индиректан утицај на животну
средину.

Улагања у еколошке пројекте, млн. РСД

320
534

234
356

2018. 2019. 2020. 2021.

Накнаде и таксе за заштиту и унапређење 
животне средине,  млн. РСД

378

359

266

282

2018.

2019.

2020.

2021.

Најважнији пројекти у 2021. години били су:

˃ Студија изводљивости за смањење GHG емисије у 
НИС а.д. до 2030. године

˃ Студија изводљивости за обезбеђивање 
задовољавајућег квалитета отпадних вода у РНП

˃ Усклађивање мерних места (изглед и опремање) 
за континуална и појединачна мерења емисије у 
РНП са препорукама стандарда ИСО 9096 и 15259



Поштујемо запослене и пружамо подршку развоју локалне заједнице
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запослених, 

учесника на 

обукама

2.849 2.870

обука

187,5 
млн. РСД
утрошено на

обуке

Професионални развој запослених у 2021. 

Преко 11.000 
запослених у 

2021. 

Програм Учење страних језика

Групна настава за преко 150 
запослених. 

НИС је настојао да и у 2021. години задржи позицију једног

од најбољих послодаваца у Србији, уз константно

прилагођавање тржишту рада, очекивањима запослених и

потреба самог бизниса.

Улагања у заједницу, млн. РСД

408 371 290 315

2018. 2019. 2020. 2021.

Више од 315
милиона РСД

је уложено у заједницу 

у 2021. години.

˃ Континуирано спровођење друштвено одговорних 
пројеката у циљу пружања подршке одрживом 
развоју локалних заједница 

˃ Успостављање стратешких партнерстава са локалним 
заједницама у којима компанија послује и неговање 
вредности које за циљ имају развој сваког појединца 
и друштва у целини

˃ Ослушкивање и разумевање потреба локалних 
заједница и заједничко деловање у циљу решавања 
питања од значаја за њихов развој    

˃ Изградња просперитетног, праведног и слободног 
друштва за све грађане

˃ Компанија је према локалној заједници стручна, 
ефикасна, иновативна, хумана и одговорна.



Закључак
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Светска пандемија Covid-19 и 
ограничења узрокована 
пандемијом

Раст цене нафте и нафтних деривата у односу 
на претходну годину

Раст обима прераде и обима промета у 2021. 
у односу на претходну годину

Остварен највећи обим прераде у 
последњих 12 година

Остварен највећи обим промета (више од 4 
милиона тона)

Раст показатеља EBITDA, нето добит, OCF у 
односу на претходну годину



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

• Investor.Relations@nis.rs

mailto:Investor.Relations@nis.rs

