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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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Макроекономски показатељи
Раст цене нафте, раст курса долара у односу на динар

Просечан курс USD/RSD у 2022. години већи је за 12% у
односу на претходну пословну годину.

Курс USD/RSD +12%

3

Просечна годишња вредност Просечна годишња цена

105,3 103,2 99,4 111,7 64,3 41,67 70,73 101,2

Цена нафте типа Brent , $/bbl +43%

Просечна цена нафте типа Brent у 2022. години износи 101,2 $/bbl,
што представља раст од 43% у односу на претходну годину.
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НИС у Q4 2022. Блок Истраживање и производња

Основни циљ током четвртог квартала 2022. године у Блоку Истраживање и производња је био на испуњењу планиране
производње угљоводоника, реализацији пројеката геолошко-истражних радова и повећању ефикасности геолошко-
техничких активности.

БРОЈ БУШОТИНА: ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ: ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

Q4 2022.

Избушено је 7, а пуштено у рад 8
разрадних бушотина.

Q4 2022.

Укупан обим производње нафте и
гаса за четврти квартал износи

289 хиљадa т.е.н.

Q4 2022.

CAPEX1: 5,8 млрд. РСД

EBITDA2: 10,0 млрд. РСД

4
1финансирање. CAPEX за 12М 2022. износи 14,9 млрд. РСД
2EBITDA за 12М 2022. износи 44,8 млрд. РСД



НИС у Q4 2022. Downstream - Прерада
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Q4 2022. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

• Континуалан рад Рафинерије
нафте у Панчеву који у потпуности
задовољава потребе тржишта за
нафтним дериватима уз
остварење обима прераде и

дораде од 1.156 хиљ. тона у

четвртом кварталу 2022. године

• Наставак активности на
Пројекту реконструкције
постројења FCC и изградња
новог постројења ETBE
сагласно термин плану

• Завршен пројекат
„Реконструкција система за
превенцију и контролу
корозије на Постројењу за
Атмосферску дестилацију
нафте (C-2100)“

Q4 2022.

CAPEX1: 1,4 млрд. РСД

EBITDA2: 18,9 млрд. РСД

Q4 2022.

1финансирање. CAPEX за 12М 2022. износи 2,3 млрд. РСД
2EBITDA за 12М 2022. износи 91,6 млрд. РСД

Блок Прерада је током целе године своје пословање прилагођавао тржишним условима у циљу континуалног
снабдевања тржишта нафтним дериватима, као и обезбеђења горива за текућу пољопривредну сезону.
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Реконструкцијa FCC1 и изградњa новог постројења за производњу ETBE2

6

Избор EPsCm извођача: 
 Извршена је квалификација EPsCm извођача у складу са усаглашеном стратегијом и

критеријумима за поступак квалификације
 Завршена је техничка оцена понуда
 Уговор са најповољнијим EPsCm извођачем ће се потписати након финалног одобрења фазе

реализације пројекта „Реконструкције постројења FCC и изградње новог постројења ETBEˮ

Радови на рушењу објеката ради ослобађање локација предвиђаних за изградњу:
 У јулу 2022. године отпочели су радови на рушењу објеката и инсталација у Блоку 5 (S-620),

Блоку 6 (S-2750/S-2850) и Блоку 9 и радови су завршени током јануара 2023.

Локална документација:
 Извршена је измена Плана генералне регулације у јулу 2022. године
 Поднет захтев за локацијске услове
 Завршена је израда Идејног пројекта

Статус пројектаОсновни параметри пројекта

Очекиване укупне инвестиције Преко 150 мил. евра

Очекивани завршетак 
инвестиције (пуштање у рад)

2027. година

1постројење каталитичког крекинга
2високооктанска компонента бензина

Бенефити

Овај пројекат најважнија је инвестиција треће фазе модернизације Рафинерије у Панчеву и вишеструко је значајан не само за Рафинерију, већ и за компанију у целини.
Технолошка унапређења додатно ће повећати вредност рафинеријиних производа и EBITDA. Након реконструкције и примене нових технологија, постројење FCC
радиће и у пропиленском и у бензинском режиму, у зависности од тржишних потреба. То ће омогућити већу флексибилност и оптимизацију технолошког процеса. Овај
пројекат има и велики утицај у делу унапређења заштите животне средине кроз смањење емисије чврстих честица.



НИС у Q4 2022. Downstream - Промет

Уредбама Владе РС ограничене су малопродајне цене нафтних деривата у периоду наглог раста котација нафте и нафтних деривата, што
је утицало и на велепродајне цене и на динамику малопродаје. У условима увећане потражње за нафтним дериватима и увођења
ограничења малопродајних цена, НИС је обезбедио сигурност снабдевања на тржишту нафтних деривата Србије и неометано
снабдевање тржишта уз подршку сопствене логистике и једини на тржишту гарантовао ниску цену за пољопривреду.

Q4 2022.
ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

• Укупан обим промета
нафтних деривата у четвртом
кварталу ове године износи

1.141 хиљ. тона

• Укључење у мрежу нове ССГ
Петроварадин, ССГ Бачки
Виногради 1 и ССГ Земун 1

• Пуштање у рад ССГ Костолац и
ССГ Лајковац по окончању
реконструкције и ССГ Србобран и
Књажевац

Q4 2022.

CAPEX1: 2,4 млрд. РСД

EBITDA2: 3,2 млрд. РСД 

7
1финансирање. CAPEX за 12М 2022. износи 4,0 млрд. РСД
2EBITDA за 12М 2022. износи 10,8 млрд. РСД

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА:



Реализација пројеката развоја у Србији 2022. године
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ССГ Земун 1 формат S

2022 – Реализовани пројекти развоја 2022. године

Нова изградња Реконструкције

ССГ Бачки Виногради 1 – 05.12.2022. ССГ Кучево – 04.06.2022.

ССГ Земун 1 – 23.12.2022. ССГ Костолац – 02.11.2022.

ССГ Петроварадин – 04.11.2022. ССГ Лајковац – 21.11.2022.

Допунски пројекти ССГ Књажевац 1 – 28.12.2022.

Инсталација КПГ-а на ССГ Ледена Стена
пуштено 28.03.2022.

ССГ Србобран 1 – 30.12.2022.

ССГ Ветерник 10.06.2022.

ССГ Лајковац формат АССГ Кучево формат А 
ССГ Бачки Виногради 1

формат М-трасса ССГ Костолац формат А 

ССГ Србобран 1 формат XS

У 2022. години реализовано је 3 пројекта нове изградње, 5 прoјеката 
реконструкције ССГ, 1 пројекат дугорочног закупа и 1 инсталација КПГ1.

- Пројекти нове изградње

- Пројекти реконструкције

ССГ Петроварадин формат S

- Допунски пројекти

- Реализовани пројекти

- Пројекти у процесу реализације

Autoput
Desna

Сербия

Нови Сад

Ниш

Суботица

Нови Пазар

Краљево

Валево

Крушевац

Лесковац

Врање

Шабац

Е763

Крагујевац

Ужице
Чачак

Београд
Лозница

Е763

Е761

Зрењанин

Зајечар

ССГ Земун 1

ССГ Костолац

ССГ Кучево

ССГ Бачки Виногради 1

ССГ Ветерник

КПГ Ледена Стена

1 компримовани природни гас

ССГ Ветерник закуп

ССГ Србобран 1

ССГ Књажевац 1

ССГ Ветерник закуп

Инсталација ЦНГ на ССГ Ледена
СтенаССГ Петроварадин

ССГ Лајковац

ССГ Књажевац 1 формат XS



Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”
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 Укупан степен реализације изградње достигао је 100%.

Израда, испорука и уградња опреме електране је
реализована у потпуности до краја 2022. године

Парно-турбинско постројење Гасно-турбинско постројење

Гаснотурбинско и парнотурбинско постројење: 
 Добијен извештај комисије за технички преглед објекта са предлогом за издавање употребне

дозволе. Захтев за издавање употребне дозволе је поднет почетком децембра 2022.

Прикључно-разводно постројење ПРП 220 kV:
 Исходовано је решење у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у 

техничкој документацији
 Извршен преглед отклоњених примедби од стране делегираних чланова комисије за ИТП и 

представника Корисничког надзора ЕМС-а. Крајем новембра предат захтев за Употребну
дозволу.

 Добијање употребне дозволе се планира у фебруару 2023. г., а примопредаја прикључка ПРП 
ЕМС а.д. у првом кварталу 2023.

Прикључни далековод (ПДВ) 220 kV
 Примопредаја прикључног ДВ планира се заједно са примопредајом ПРП 220 kV (једна

целина) у првом кварталу 2023.

Повезне инсталације:
 Поднет захтев за употребну дозволу

Снабдевање природним гасом, испорука електричне енергије и паре високог
притиска:
 Потписан је уговор о продаји електричне енергије са ЕПС-ом и НИС-ом у периоду од

01.11.2022. до 31.03.2023.

Статус пројекта

Основни параметри пројекта

Вредност пројекта, мил. ЕУР око 192 

Номинална електрична снага електране, Мwt до 200

Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево на крају
четвртог квартала 2022. године:

Након потписивања Анекса број 5 EPC Уговора и
Прелиминарног записника о примопредаји (Provisional

Aceptance Certificate) постројење је пуштено у рад
24.10.2022. године.



HSE показатељи

2021. 2022.

806 805

39 44

1 1
Велики

догађаји

Средњи 
догађаји

Мали
догађаји

0,16
(6 RAR)

0,30
(15 RAR)

2021. 2022.

2021.

2022.

+63%3

1,37
(26 LTI)

1,17
(27 LTI)

2021. 2022.

2021.

2022.

-15% +88%Број догађаја у НИС-у 1 LTIF RAR

10

0,263

(10 RAR)

421

7791

1 Услед промене методологијe, показатељи за број догађаја у 12М 2022. године од маја 2022. укључују и зависна друштва у иностранству. Приказани подаци за 12М 2021. године не укључују зависна
друштва у иностранству. Подаци за 12М 2022. године без зависних друштава у иностранству су следећи: Велики догађаји 1, средњи догађаји 42, мали догађаји 779.
2LTIF (Lost Time Injury Frequency) – индикатор повреда са изгубљеним радним данима. Услед промене методологије, од маја 2022. у обрачун HSE индикатора улазе и извођачи и зависна друштва у
иностранству. Индикатор LTIF обрачунат по претходној методологији износи 1,29.
3RAR (Road Accident Rate) - Показатељ броја саобраћајних незгода. Услед промене методологије, од маја 2022. у обрачун HSE индикатора улазе и извођачи и зависна друштва у иностранству Индикатор
RAR обрачунат по претходној методологији износи износи 0,26.

1,292

(25 LTI)

-6%2
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Q4 

2022.

Q4 

2021.
∆ (%) Кључни показатељи Јединица мере 2022. 2021. ∆ (%) 

88,7 79,7 +11% Brent Dtd $/bbl 101,2 70,7 +43%

132,9 94,9 +40% Приход од продаје млрд. РСД 513,7 295,2 +74%

31,4 14,9 +110% EBITDA млрд. РСД 136,2 53,2 +156%

22,9 7,6 +3,0x Нето добит млрд. РСД 92,4 21,0 +4,4x

41,5 21,8 +90% OCF млрд. РСД 114,1 42,2 +170%

66,7 62,1 +7% Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 251,2 217,8 +15%

289,5 304,1 -5% Производња нафте и гаса хиљ. усл. тона 1.168,7 1.193,9 -2%

1.156,4 1.077,7 +7% Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 4.421,5 3.945,1 +12%

1.140,7 1.129,8 +1% Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 4.363,0 4.031,0 +8%

9,98 7,2 +39% CAPEX млрд. РСД 22,1 20,2 +9%

565,8 589,9 -4%
Укупна задуженост према банкама 
(укупан дуг према банкама + акредитиви) млн. EUR 565,8 589,9 -4%

Кључни показатељи



Трендови тржишта моторних горива 2022/2021

• Потрошња моторних горива је
очекивано наставила опоравак, премда
је криза у 2022. години и неизвесност
снабдевања довела до додатног раста
потрошње у свим земљама региона у
односу на 2021. годину.

• Главни фактори раста потрошње су раст
транспорта, раст грађевинске
индустрије, инфраструктурни пројекти,
опоравак туризма, али и повећане
залихе крајњих корисника који желе да
осигурају снабдевеност у условима
повећане неизвесности.

Словенија

5,5%

Хрватска

6,0%

Босна и Херцеговина

8,1%

Бугарска

3,1%

Румунија

3,4%

Мађарска

10,0%

Србија

7,9%

12



Тржишни удео – Србија:
Тржиште моторних горива

У 2022. години потрошња моторних горива у Србији је порасла за 7,9% у односу на претходну годину.

Обим тржишта моторних горива, 
хиљ. тона1

+8%

681
(26%)

483
(17%)

1.933
(74%)

2.337
(83%)

2.613
2.820

2021. 2022.

Остали НИС

13

• Повећане залихе крајњих корисника услед страха од
могуће несташице, државне мере у виду ограничења
цена које су довеле до смањења сивог тржишта и
смањења одлива кроз погранични „петрол-туризамˮ и
снабдевање корпоративних клијената у региону су
главни фактори раста потрошње у Србији.

• Раст учешћа НИС-а на тржишту моторних горива у
односу на 2021. годину повезан је смањењем увоза
због контролисане цене деривата која се у дужем
периоду налазила на нивоу нижем од увозног паритета.
Уредба којом је прописана бенефицирана цена за
снабдевање пољопривредника на мрежи станица НИС-
довела је до огромног раста продаје агро сегменту
малопродаје НИС-а.

1укључујући КПГ. Подаци за 2022. годину дати су на основу процене. 



Тржишни удео – Србија:
Малопродајно тржиште моторних горива

Малопродаја: у 2022. години потрошња бележи раст у односу на 2021. годину за 11,7%.

Малопродајно тржиште, 
хиљ. тона1

+12%

*Промет НИС-а и осталих конкурената укључује моторна горива (гас, кпг-моторно гориво, моторни бензини, дизели). ТНГ боце нису укључене. Подаци за првих 12М 2022. године дати су на 
основу процене. Малопродаја осталих учесника на тржишту снабдева се од велепродаје НИС-а и других учесника на велепродајном тржишту Србије.

1.009
(56%)

1.016
(50%)

801
(44%)

1.005
(50%)

1.809
2.021

2021. 2022.

Остали НИС
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• Компанија НИС обезбедила је сигурност снабдевања
тржишта Србије нафтним дериватима у свим каналима
продаје.

• Раст учешћа НИС-а на тржишту малопродаје може се
објаснити:
 бенефицираном (и значајно нижом) ценом за

пољопривреднике на станицама НИС-а,
 повећаном тражњом,
 преливањем клијенaта из велепродаје у малопродајни

канал услед периодичних ограничења количина у
понуди велепродаје која се снабдева из увоза,

 повратак „петрол туризмаˮ и међународног транспорта
на снабдевање на домаћим пумпама.

Укупан број бензинских станица 

НИС а.д. у Србији на дан 31.12.2022. 332



Тржишни удео – регион 2022/2021

Бугарска

Број БС: 34

% ук. тржиште: 3,6%

% малопр. трж.: 3,7%

Румунија

Број БС: 19

% ук. тржиште: 1,3%

% малопр. трж.: 0,8%

Босна и Херцеговина

Број БС: 41

% ук. тржиште: 23,9%

% малопр. трж.: 10,9%

15



817 807

335 312

41 50

1.194 1.169

2021. 2022.

Домаћа нафта Домаћи гас Инострани пројекти

Оперативни показатељи
Истраживање и производња

16

Производња нафте и гаса, 
хиљ. усл. тона -2%

Oстварен је планирани обим производње угљоводоника.

208 200 201 204 202

84 80 77 79 76

12 12 13 13 11

304 292 291 296 289

Q4 2021. Q1 2022. Q2 2022. Q3 2022. Q4 2022.

q422/q421

-5%
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Оперативни показатељи
Downstream  Прерада

817 810

2.792
3.323

336

2893.945
4.421

2021. 2022.

Домаћа нафта Увозна нафта Полупроизводи

Прерада нафте и полупроизвода, 
хиљ. тона

+12%

Повећање oбима прераде за 12% у односу на 2021. годину је резултат:

• стабилизације тржишта у 2022. и

• континуиране производње и обезбеђивања неопходних залиха, у
циљу несметане отпреме и уредног снабдевање тржишта свим
врстама деривата.

Као резултат таквог рада остварена је највећа месечна (416 хиљ. тона) и
годишња (4.421 хиљ. тона) прерада нафте и дорада полупроизвода од
2009. године.

195 196 208 212 194

798
627

914 888 894

85
82

77 61 69
1.078

905

1.199 1.161 1.156

Q4 2021. Q1 2022. Q2 2022. Q3 2022. Q4 2022.

q422/q421

+7%



Оперативни показатељи
Downstream  Промет

18

995 1.184

1.679
1.855

1.357
1.324

4.031
4.363

2021. 2022.

Укупно

Извоз, транзит и БЈ

Велепродаја Србија и иноактиве

Обим промета, 
хиљ. тона

+8%

*укључује КПГ промет Блока Енергетика и промет уља и мазива и техничких течности погона за производњу Мазива Даунстрим
**БЈ обухватају промет нафтних деривата канала битумен, бункер и авиогорива

• Малопродаја у Србији и иноактивама: раст за 19%, првенствено у Србији , услед
пораста потражње у периоду наглог раста светских котација нафтних деривата,
привлачења нових корпоративних клијената, као и због раста учешћа НИС на
тржишту у периоду увођења ограничења малопродајних цена у Републици Србији,
кад је НИС обезбедио несметано снабдевање у периоду нагле потражње на
српском тржишту и једини на тржишту гарантовао ниску цену за пољопривреду;

• Велепродаја у Србији и иноактивама* – раст од 11%: раст потрошње услед раста
светских котација нафтних деривата уз истовремено смањење увоза због
нерентабилности у условима ограничених цена где је НИС обезбедио несметано
снабдевање нафтних деривата на тржишту Србије кроз повећање производње и
контролу целокупног ланца снабдевања, као и због продаје мазута у циљу
одржавања енергетског биланса државе у периоду ниске производње енергије из
хидроелектрана.

• Извоз, транзит и БЈ** – раст обима продаје авио горива због проширења линије
међународних авио летова Air Serbia и страних авио компанија, као и због
велепродаје горива за МРЕ.

260 258 291 324 311

500 398
475 454 527

370
302

363 356 303

1.130
959

1.129 1.134 1.141

Q4 2021. Q1 2022. Q2 2022. Q3 2022. Q4 2022.

q422/q421

+1%



Финансијски показатељи
EBITDA

19

На раст показатеља EBITDA утицали су следећи
фактори:

• Утицај позитивног ефекта раста цене нафте
и деривата на светском тржишту, као и
јефтинијих залиха претходних периода у
преради у односу на 12М 2021

• Побољшање обима асортимана прераде и
реализације нафтних деривата, који је
делимично компензован растом трошкова

• Бољи услови приликом набавке сирове
нафте

53,2

136,2

58,5

24,6

EBITDA, 

млрд. РСД

EBITDA 
2021

Остали

фактори**

EBITDA
2022

Утицај цене
и курса*

*утицај цене и курса укључује и утицај цене залиха
**укључује и ефекат ограничење цене у Републици Србији

+156%



Финансијски показатељи
Нето добит

20

21,0

92,4

2021. 2022.

+4,4  пута

Нето добит,
млрд. РСД

Раст нето добити је условљен следећим факторима:

• Раст EBITDA

7,6
15,6

28,1 25,7 22,9

Q4 2021. Q1 2022. Q2 2022. Q3 2022. Q4 2022.

q422/q421

+3,0 пута 



Финансијски показатељи
OCF

21

На раст оперативног новчаног тока утицали су:

• Већи приливи од купаца, али и већи
оперативни трошкови

42,2

114,1

2021. 2022.

OCF, млрд. РСД
+170%

21,8 23,3

3,9

45,4 41,5

Q4 2021. Q1 2022. Q2 2022. Q3 2022. Q4 2022.

q422/q421

+90%



Реализација CF-а за 12M 2022, 
у млрд. РСД

22

OCF Free

Cash Flow

Нето 
позајмице

Инвестиције Нето CFДивиденде

114,1

82,8 67,9

-31,3

-9,1
-5,8



Финансијски показатељи
CAPEX

+9%CAPEX1, млрд. РСД CAPEX по сегментима

20,2 22,1

2021. 2022.

23 1 финансирање, без ПДВ-а

67%

10%

18%

2%

2%
Блок "Истраживање и 
производња"

DWS Прерада

DWS Промет

Остатак  Downstream

Корпоративни центар



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

24

Укупан ефекат реализације достижног нивоа потенцијала на показатељ EBITDA у 2022. години износи 3,2 милијарде динара.

3,2

5,0

2,3

0,6

0,2 0,06

1,8

„Истраживање
и производња”

„Прерада” „Промет” „Остали DWS” НИС 12М 2022 Спречена штета Укупно НИС                          
12М 2022

Мере Спречена штета 



Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља

25

207

22

36

197

75

140

176

3

3

3

53

14

38

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

537

576

528

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

590

590

566

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.

31.12.'22.

до 1 године преко 1 године

Дуг према банкама, млн. EUR

25

10

11

25

23

11

3

3

2

0

0
0

0

459

345

306

330

492

607

628

549

575

590

590

590

566

484

355

316

355

515

618

631

552

577

590

590

590

566

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.

31.12.'22.

Акредитиви Дуг по основу кредита

Задуженост према банкама, млн. EUR

Валутна структура дуга:
USD 0,1% EUR 99,7% Осталo 0,1%



26 Сви подаци из извештаја за 12М 2022. годину

8,0

Компаративна анализа

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

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

737,0

472,4

191,5

117,5

74,7

318,6

81,7

80,9

80,7

78,1

77,3

79,7

13,2

9,7

8,2

5,5

Н/Д

9,1

28,0

26,5

25,1

17,6

14,4

22,3
10,7

9,4

7,7

7,7

6,4

6,4
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ESG извештавање



Одрживи развој – здравље и екологија на првом месту

28

Усклађеност са GRI
стандардима

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

Усмерени ка 
заинтересованим 
странама:

Акционари и инвеститори

Потрошачи и купци

Запослени

Локална заједница

Држава

Становништво региона

Пословни партнери 

Циљеви:

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

• У области одрживог развоја НИС 
се руководи глобалним 
циљевима Уједињених нација и 
у Извештају препознаје 12 од 17 
ових циљева чијем остварењу 
доприноси својим пословањем

• Учвршћивање партнерских 
односа и оснаживање кључних 
стубова друштвеног развоја

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



314,6 милиона РСД

је уложено у 
реализацију

еколошких 
пројеката

у 2022. години.

Заштита животне средине

29

• Смањење негативног утицаја активности на 
животну средину

• Испуњење законских захтева

• Смањење генерисања отпада

• Рационално коришћење природних ресурса

• Избор најбоље доступних техника (БАТ) у 
пројектима

Улагања у еколошке пројекте, млн. РСД

320
534

234 356 315

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

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

378

359

266

282

301

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

Најважнији пројекти у 2022. години били су:

• Уградња мерача протока отпадних вода на 
СК Зрењанин

• Изградња 8 фотонапонских електрана на 
ССГ

• Уградња сепаратора за пречишћавање
отпадних вода и пијезометара на ССГ



408 371
290 315 360

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

Поштујемо запослене и пружамо подршку развоју локалне 
заједнице

30

Професионални развој запослених у 2022. 

• награда „Најпожељнији послодавац у Србији” у истраживању 
ТалентИкс, које спроводи највећа платформа за запошљавање 
Инфостуд

• Консултантска кућа SELECTIO уручила је НИС-у сертификат 
„Послодавац партнерˮ

Улагања у заједницу, млн. РСД

Више од 
360 милиона РСД

је уложено у друштвено 
одговорне пројекте и 
кроз подршку
професионалном спорту 
у 2022. години.

• Континуирано спровођење друштвено одговорних
пројеката у циљу пружања подршке одрживом развоју
локалних заједница и доприноса остварењу Циљева
одрживог развоја

• Успостављање стратешких партнерстава са локалним
заједницама у којима НИС послује и неговање вредности 
које за циљ имају стварање једнаких услова за развој
сваког појединца и друштва у целини

• Сагледавање и разумевање потреба локалних заједница
и заједничко деловање у циљу решавања питања од 
значаја за њихов напредак и развој

• Изградња просперитетног, равноправног, праведног и 
слободног друштва за све грађане

• Наша компанија је у локалној заједници препозната као
стручна, ефикасна, иновативна, хумана и одговорна.

4.407
запослених, учесника 

на обукама

3.407
обука

234 млн. РСД

95.879 сати

утрошено на обуке
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4.284
запослених, учесника

на обукама

1.565
обука

8.065
број сати обука
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Закључак

Раст цене нафте и нафтних деривата у
односу на претходну пословну годину

Раст обима прераде и промета 2022. у
односу на претходну пословну годину

У 2022. остварен је највећи годишњи обим
прераде и дораде у рафинерији нафте
Панчево од 2009. године

Раст показатеља OCF, EBITDA и нето добити
у односу на 2021. годину
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Комплексни макроекономски услови

Тржишна ограничења
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Пословни план 2023.



Пословни план 2023.
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Пословни план за 2023. годину: 

 Циљ: обезбеђивање стабилног пословања и
реализација кључних пројеката у веома
променљивом макроекономском окружењу.

 Предвиђен је амбициозни инвестициони
програм: у 2023. години биће уложена 49,1
милијарда динара.

 Наставак реализације кључних развојних
пројеката у свим областима пословања НИС-а:

20,2 22,1

49,1

2021. 2022. 2023.          
Бизнис план 

CAPEX, млрд. РСД

 Такође, приоритет и даље остају:
• синергија са ХИП Петрохемијом
• спровођење пројеката за јачање

енергетске ефикасности и
• даља дигитализација компаније на свим

нивоима
• пројекти за унапређење заштите животне

средине и безбедности на раду.

Истраживање и производња

DWS Прерада

DWS Промет

DWS Енергетика

DWS остало*

Корпоративни центар

*укључујући и  ХИП Петрохемију



Обим прераде1, хиљ. тона

'11. '12. '13. '14. '15. '16. '17. '18. '19. '20. '21. '22. '23. 
План

2021.              
Остварено

2022.            
Остварено

2023.   План 

34

Пословни план 2023.

Истраживање и производња
- Развој нафтних и гасних поља (развој нафтних и

гасних поља у Србији, као и својих актива у
региону)

- Развој пројекта за монетизацију гаса
- Развој пројекта производње водоника

Прерада
- Наставак припреме треће фазе модернизације

Рафинерије у Панчеву, односно активности на
предстојећем пројекту реконструкције
постројења каталитичког крекинга (FCC) и
изградње новог постројења ETBE (високооктанске
компоненте бензина).

Обим производње нафте и гаса, хиљ. усл. тона

1приказани подаци од 2011 до 2022. године представљају остварен обим прераде нафте и полупроизвода
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Пословни план 2023.

Промет
- Даљи развој малопродајне мреже у Србији и

региону:
• Изградња и реконструкција девет бензинских

станица
• Реализација стратешког пројекта

реконструкције и модернизације складишта
нафтних деривата

Обим промета1, хиљ. тона

'11. '12. '13. '14. '15. '16. '17. '18. '19. '20. '21. '22. '23.     
План 

Енергетика
- Даљи развој производње и трговине електричном енергијом
- Реализација пројеката из области обновљивих извора енергије, пре свега наставак изградње фотонапонских електрана

на локацијама компаније.

1приказани подаци од 2011. до 2022. године представљају остварен обим промета
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Investor.Relations@nis.rs
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