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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.

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.



Q2 2014

• Уведен нови еколошки 
метод бушења применом 
принципа сувих локација

• Снимљено  укупно 
1593,458км2  3Д сеизмичких  
података  на истражним   
просторима Бока-
Jeрменовци, Мартонош, 
Велебит (1403,066км2), 
Сираково (70,562 км2)  и  
Кумане (119,83 ). Снимања 
завршена.

• Избушено укупно 1541,5м-
бушотине Ки-Пз-1 (875м), 
Ки-X-1 (62,5м) и Киз-1 
(604м).

• Инострани развој: 
проширење програма ГИР 
на пројектима Румуније, 
Мађарске, БиХ

• Започета је припрема 
градилишта за  пројекат  
„Производње базних уља у 
НИС а.д.“, извршена је 
демонтажа старих 
постројења .

• Пуштено у рад постројење 
за полирање кондензата

• Завршена  градња 
постројења за „Деми“ воду

• Завршена градња  
резервоара за полимер
битумен 

• Пуштена у рад 4 GAZPROM 
потрошачка сајта у 4 земље 
(Србија,БиХ, Румунија и 
Бугарска)

• БиХ – лансирана кампања 
„најбоље је пред вама“ за 
GAZPROM БС, наградна 
игра, наступ на сајму у 
Мостару

• Србија – акција за 
пољопривреднике и 
корпоративне кориснике, 
Redeem програм лојалности 
(Пеле)

• Бугарска – отварање нових 
БС, Happy days промотивна 
активност

• Пробни рад МЕ Бока  започет
у јуну; Завршена изградња
две мале електране
Србобран; МЕ Турија у 
завршној фази изградње; МЕ 
Брадарац – израдња у току

• Уговорена изградња две МЕ 
са укупно 4 MW

• Термоелектрана Панчево 208 
MW - пројектна документација
у фази актуелизације

• КПГ станица на Палићу у 
пробном раду

• Тендер за  набавку КПГ 
станице на БС НС10  завршен

• Радови на изградњи ВП 
Пландиште у току

Истраживање и 
производња Прерада Промет Енергетика
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Скупштина акционара усвојила одлуку о 
расподели добити за 2013. годину

Даљи кораци:
► Седница Одбора директора 

-време исплате
-поступак исплате

► Одлука Генералног директора о 
тачном датуму исплате

► Обавештење акционарима о 
исплати дивиденде

► ИСПЛАТА ДИВИДЕНДЕ

бруто износ
80,22
динара по акцији

2012.

49,5
млрд. РСД

 Непокривени губитак:
0,4 млрд. РСД
 Дивиденда:

12,4 млрд. РСД
 Нераспоређена добит:

36,7 млрд. РСД

75,2%

25%

0,8%

2013.

52,3
млрд. РСД

 Дивиденда:
13,1 млрд. РСД
 Нераспоређена добит:

39,2 млрд. РСД

75%

25%
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6M 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

657

448

438

6M 2013

6M 2014

План 
6M 2014

6M 2013 6M 2014

3.142 9.679

331 564

68 99

3 12велики догађаји

средњи догађаји

мали догађаји

потенцијални
догађаји

Показатељи су на нивоу плана, осим LTIF чија вредност је 
забележила раст у односу на план

0,016

0,014

0,012

6M 2013

6M 2014

План  
6M 2014

3,8

4,29

3,6

4,2

6,69

6M 2013

6M 2014

План 
6M 2014

1,66

0,81

1,1

6M 2013

6M 2014

План 
6M 2014

76%

110%

100%

6M 2013

6M 2014

План 
6M 2014

2%

34%

-32%

-51%

-13%

17%

Укупно НИС са ЗД (ОФС)

-26% 10%

59%

86%



Курс USD/RSD Курс EUR/RSD Цена нафте типа Urals, у $/bbl

• Раст курса USD/RSD у првих
шест месеци 2014. године
износио je 2,1% или 1,72 РСД
(од 83,1282 на дан 1.01.2014. до
84,8493 на дан 30.06.2014.)

• Раст курса USD/RSD у првих
шест месеци 2013. године
износио je 1,44% или 1,24 РСД
(од 86,1763 на дан 1.01.2013. до
87,4141 на дан 30.06.2013.)

• Раст курса EUR/RSD у првих
шест месеци 2014. године
износио je 1% или 1,14 РСД
(од 114,6421 на дан 1.01.2014.
до 115,7853 на дан 30.06.2014.)

• Раст курса EUR/RSD у првих
шест месеци 2013. године
износио je 0,40% или 0,45 РСД
(од 113,7183 на дан 1.01.2013.
до 114,1715 на дан 30.06.2013.)

Просечна цена сирове нафте
типа Urals у првих шест месеци
2014. године износила је 107,8
$/bbl што представља раст од 1%
у односу на просечну цену у
истом периоду 2013. године

Макроекономски показатељи
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Q2 2013. Q2 2014.
퐐ퟐ	ퟐퟎퟏퟒ.
퐐ퟐ	ퟐퟎퟏퟑ.

(%)1
Кључни показатељи Јединица 

мере 6M 2014. 6M 2013.
ퟔ퐌	ퟐퟎퟏퟒ.
ퟔ퐌	ퟐퟎퟏퟑ.

(%)1

102,16 108,18 6% Urals $/bbl 107,80 106,75 1%
10,5 8,4 -20% Нето добит млрд. РСД 17,0 17,7 -5%
16,3 15,4 -5% EBITDA2 млрд. РСД 30,9 28,1 10%
63,8 66,0 4% Приходи од реализације млрд. РСД 122,6 113,2 8%
11,8 -0,6 -105% OCF млрд. РСД 1,6 22,1 -93%

34,4 38,4 11% Обрачунате обавезе по основу пореза и других 
јавних прихода3 млрд. РСД 63,6 54,5 17%

407 403 -1% Производња домаће нафте и гаса4 хиљ. усл. тона 809 818 -1%
812 850 5% Обим прераде нафте и полупроизвода хиљ. тона 1.574 1.403 12%
784 782 0% Укупан промет нафтних деривата хиљ.тона 1.425 1.350 6%

19 38 97% Промет - ино активе хиљ. тона 73 24 198%
628 588 -6% Промет нафтних деривата на домаћем тржишту5 хиљ. тона 1.100 1.089 1%
196 161 -18% Малопродаја6 хиљ.тона 285 318 -10%
567 525 -7% Продаја светлих  деривата хиљ. тона 972 963 1%

11,9 8,2 -31% CAPEX7 млрд. РСД 17,8 24,1 -26%

442 707 60% Укупна задуженост према банкама (total 
indebtedness)8 мил. USD 707 442 60%

Q2 2014: Кључни показатељи
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НИС Група

[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 Q2 2014 који се 
плаћају у Србији износе 34,8 милијарде РСД (Q2 2013: 32,2), док за првих шест месеци 2014. године они износе 59 милијарди РСД (6М 2013.: 52,4).
[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] Промет нафтних деривата на домаћем тржишту односи се на продају купцима из Србије у Србији.
[6] Поред моторних горива, обухваћена је и продаја других нафтних деривата.
[7] Финансирање, без ПДВ-а
[8] Укупна задуженост према банкама (total indebtedness) = укупан дуг према банкама + акредитиви. На 30.06.2014. то износи 
672 милиона УСД укупног дуга + 35 милионa УСД акредитива



Ванредна ситуација у Србији и Босни и 
Херцеговини отежала рад НИС-а
Укупни негативни ефекти за НИС износе преко 5 милијарди РСД
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Током поплава НИС је претрпео и директну и индиректну 
штету по пословање:

Истраживање и производња
• Појава подземних и површинских вода
• Заштита бедемима, чишћење канала, привремене 

конзервације
• Смањење производње

Сервиси
• Реконструкција путева

Прерада
• Спречавање продора воде у трафостаницу у Блоку 11 у РНП

Промет
• Затворена два складишта у Србији
• Поплављене бензинске станице у Србији и БиХ
• Смањење промета
• Додатни трошкови (OPEX, ДАС, реконструкције објеката)

НИС је ангажовао све своје расположиве капацитете како
би се ублажила последице елементарне непогоде:
 Донације у гориву, пијаћој води и опреми
 Хуманитарна акција запослених „Подршка сад!“



Трендови тржишта моторних горива I-VI 2014/2013
Тржишта моторних горива у региону у благом опоравку.

Румунија

Бугарска

Србија*

Хрватска

Босна и 
Херцеговина

-0,1%
+4%

-7,2%

Словенија

Мађарска
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Кључни разлог благог 
опоравка тржишта у региону 
– повећање потрошње дизела 
као последица постепеног 
опоравка економија 
посматраних земаља. 

У Србији су, као последица 
негативних економских 
трендова који трају већ дуже 
време,  присутни и ниска 
куповна моћ становништва и 
висока стопа незапослености. 
Ови фактори су главни 
узрочници мање потрошње 
моторних горива, нарочито у 
сегменту потрошње аутогаса. 

+2%

Извори информација на основу којих су креиране пројекције: 
*Србија, интерне анализе и процене Блока Промет; 
- PFC – процена потрошње по кварталима у Бугарској и у Румунији у 2014. години; Евростат, 09.07.2014.
- PFC и интерне процене за БиХ, јул 2014. 

-0,3%

+3%

-1%

+4%

+1%



Трендови малопродајног и тржишта моторних
горива* у региону
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Извори информација на основу којих су креиране пројекције: 
- ПФЦ – процена потрошње по кварталима у Бугарској и и Румунији у 2014. години; Евростат, 09.07.2014. год. 
- 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

опоравак захваљујући већој потрошњи
дизела, али и аутогаса. Потрошња
моторних бензина је на нивоу нешто
већем од прошлогодишње. Од 1. априла
уведена је и додатна акциза од 7 евро
центи по литру дизела и бензина што је
свакако имало свог утицаја на трендове у
потрошњи у другом кварталу.

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

• Процењено учешће НИС-а на тржишту
моторних горива у првих шест месеци
2014. године износи 0,3%, док је
процењено учешће на малопродајном
тржишту 0,5%.

• Тржиште моторних горива показује благи
пад. Изгледи за опоравак тржишта у овој
години зависиће највише од степена
привредног развоја, али и од брзине
којом ће се санирати последице мајских
поплава.

• 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 првих шест месеци
2014. године износи 8%, док је
процењено учешће на малопродајном
тржишту 9%

• Постепени опоравак тржишта започео је
током прошле године и наставља се и у
првој половини ове године. До благог
пораста тржишта моторних горива
долази највише захваљујући повећаној
потрошњи дизела који би и на дужи рок
требало да буде кључни носилац даљег
раста. Према доступним подацима,
бележи се и пораст у потрошњи ТНГ-а
док је потрошња моторних бензина
смањена (за око 10%).

• НИС-ова малопродајна мрежа обухвата
33 бензинске станице – 23 под брендом
Гаспром и 10 бензинских станица под
привременим брендом Гаспром. НИС
поседује и складиште у Костином броду.

• Процењено учешће НИС-а на тржишту
моторних горива у првих шест месеци
2014. године износи 3,2%, док је
процењено учешће на малопродајном
тржишту 2,2%.



Обим тржишта нафтних деривата РС 
у хиљадама тона

Малопродајно тржиште** РС
у хиљадама тона

• Потрошња нафтних деривата суштински стагнира.
Потрошња моторних горива је на нивоу нешто мањем од
прошлогодишње, при чему је највећи пад забележен у
потрошњи аутогаса. Потрошња авио горива је већа него
прошле године због повећаног броја летова авио
компаније „Air Serbia“ и других авио компанија. Повећана
потрошња битумена последица је наставка радова на
изградњи путних коридора кроз Србију.

• Тржишно учешће НИС-а је у благом порасту захваљујући
супституцији увозних производа домаћим производом из
Рафинерије, ефикасној ценовној политици и
распрострањеној логистичкој мрежи.

• Основни разлог процењеног пада малопродајног
тржишта је смањена потрошња дизела до које долази
због кашњења почетка пољопривредног програма и
његове промењене сезоналности, као и делимично због
поплавног таласа који је паралисао значајан део земље у
другој половини маја. Додатни разлог је и смањење
потрошње аутогаса до које долази због ниске куповне
моћи становништва и велике стопе незапослености.

• Благи пад у учешћу је повезан са кашњењем
пољопривредног програма и великим базним учешћем у
2013. када је НИС још продавао и Д2 и БМБ 95.

316
(43%)

284
(40%)

412
(57%)

427
(60%)

728

711

6M '13

6M '14*

1.108
(76%)

1.120
(77%)

344
(24%)

334
(23%)

1.452

1.454

6M '13

6M '14*

* Подаци за јун 2014. године дати су на основу процене. 
** Промет НИС-а и осталих конкурената укључује моторна горива (аутогас, моторни бензини, дизели и  лож 
уље ЕЛ као моторно гориво).11

Потрошња нафтних деривата стагнира. Раст потрошње кокса, авио
горива и битумена

Тржиште Републике Србије

НИС
Остали

НИС
Остали

0% -2%



EBITDA,
у милијардама РСД

Нето добит,
у милијардама РСД

Пораст EBITDA од 10% у 6М 2014. у односу на исти
период 2013. године:

Пад нето добити у 6М 2014. у односу на 6М 2013.
износио је -4%. Позитиван ефекат оперативног
пословања умањен је због:

• Раст обима прераде и продаје

• Повећање ефикасности пословања

• Већег износа обрачунатих пореза

• Већег износа амортизације (MHC/DHT)

Финансијски показатељи

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања12

10% -5%

-20%-5%

28,1

30,9

6M '13

6M '14

17,7

17,0

6M '13

6M '14

16,3

19,6

21,2

15,5

15,4

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

10,5

14,0

16,6

8,6

8,4

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14



Приходи од продаје,
у милијардама РСД

OCF,
у милијардама РСД

Раст малопродајних цена нафтних деривата у 6M
2014. за око 1,2% у односу на 6M 2013. годинe

Смањење новчаног тока из пословања:

• Раст просечне цене нафте Ural RCMB у 6М 2014. (у
$/ббл), у поређењу са 6М 2013. износи око 1%.

• Повећање исплаћених обавеза према држави
(порези, царине…)

• Повећање плаћања за набавку сирове нафте и
нафтних деривата

Финансијски показатељи

63,8

71,7

74,5

56,6

66,0

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14 4%

11,8

27,5

25,7

2,2

-0,6

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

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

-105%

13

Промене малопродајних цена ∆ ퟔ퐌	ퟐퟎퟏퟒ.
ퟔ퐌	ퟐퟎퟏퟑ.

(%)
Европремијум БМБ 95 0,07%
Евро дизел 2,29%

113,2

122,6

6M '13

6M '14 8%

22,0

1,6

6M '13

6M '14 -93%



Производња домаће нафте и гаса,
у хиљадама условних тона* 

Производња домаће нафте,
у хиљадама тона

Укупна производња нафте и гаса у 6М 2014. годинe износи 809 хиљадa условних тона, што је за 1% мање у
односу на исти период 2013. године.

• Промена динамике бушења

• Пад базне производње

Истраживање и производња

407

409

415

406

403

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

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

293

303

303

295

289

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

-1% -2%

14

818

809

6M '13

6M '14

-1% -1%

593

584

6M '13

6M '14



Обим прераде,
у хиљадама тона

У првих шест месеци 2014. године дошло је до пораста обима прераде нафте и дораде полупроизвода за
12% у односу на исти период претходне године:

• Већи обим прераде сирове нафте, али и дораде полупроизвода

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

• Повећање обима прераде у складу са тржишним потребама.

681

738

579

573

144

264

1.403

1.574

6M '13

6M '14

Прерада

393

429

458

348

390

344

305

296

277

296

75

67

108

99

164

812

801

862

724

850

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '1412%

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања15

Увозна нафта
Домаћа нафта
Полупроизводи

5%

Увозна нафта
Домаћа нафта
Полупроизводи



Обим промета,
у хиљадама тона

Структура промета,
у хиљадама тона

• Малопродаја – пад продаје од -10%:
• Измењени услови реализације програма за 

пољопривреднике у Србији
• Смањење малопродаје услед поплава

• Промет ино-промета – раст 3x
• Већи број активних бензинских станица 

• Велепродаја – раст од 6%: 
• Раст обима продаје дизелних горива, ТНГ-а и 

бензина и измена услова реализације програма
за пољопривреднике

• Извоз – раст од 6%:  
• Активна продаја битумена

279

308

1.072

1.117

1.350

1.425

6M '13

6M '14

318

285

770

815

24

73

237

252

1.350

1.425

6M '13

6M '14

Малопродаја
Велепродаја

Извоз
Промет – ино активе

196

167

190

124

161

432

526

526

388

427

19

24

36

35

38

137

116

144

96

156

784

833

896

643

782

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Промет

6%

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 6M 2014 снабдео
са 56 хиљада тона (Q2 2013: 29), док је остатак набављен од других добављача

171

185

202

129

179

614

648

694

514

603

784

833

896

643

782

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Малопродаја
Велепродаја

Извоз
Промет – ино активе

Црни и други деривати
Бели деривати

16

6%

Црни и други деривати
Бели деривати

0% 0%



Супер картица
Основни циљеви увођења су повећање базе клијената, 
задржавање клијената и повећање износа просечног рачуна

17

• Програм лојалности Супер картица лансиран је 13.05.2013. године
• Преко 1,4 милиона јединствених коришћених картица
• Повећање броја транскција
• Просечан дневни рачун за гориво корисника Супер картице у априлу 2014.

године износи 45% више од просечног дневног рачуна корисника без Супер
картице

• Просечан дневни рачун за пратећу робу корисника Супер картице у априлу
2014. године износи 49% више корисника без Супер картице

Партнери:



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
103

392
430

330
264
358

443
478

200

155

116

99

94

93

91

793
611

446
403

455
562

672

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.03.'14

30.06.'14

4

Задуженост према банкама

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 31.06.2014.

233

33

13

14

34

31

35

793

611

446

403

455

562

672

1.026

644

458

418

489

593

707

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.03.'14

30.06.'14

67%

74%

70%

56%

69%

80%

72%

32%

21%

25%

26%

24%

18%

15%

1%

5%

5%

18%

7%

1%

13%

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.03.'13

31.03.'14

30.06.'14

61

210

466 500 488
442 419

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
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0,73 0,46
0,34 0,10

18,93

12,42

3,54

4,08

0,51

0,74

24,05

17,79

6M 2013 6M 2014

Q2 2013. Q2 2014. Финансирање инвестиција према типу пројекта 6M 2014. 6M 2013.
0,36 0,26 Екологија 0,46 0,73
0,13 0,04 Ангола PSA* 0,10 0,34
9,05 5,91 Пројекти са директним економским ефектом 12,42 18,93
2,12 1,85 Пројекти без директних економских ефеката 4,08 3,54
0,23 0,11 Пројектно истраживачки радови 0,74 0,51

11,88 8,16 УКУПНО: 17,79 24,05

Инвестиције
У првих шест месеци 2014. године је издвојено 17,8 милијарди
РСД

*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

44%

15%

-34%

-72%

-36%

-26%
Истраживање 
и производња
Прерада
Промет
Сервиси
Енергетика
Корпоративни центар

Екологија
Ангола
Пројекти са ДЕФ
Пројекти без ДЕФ
Пројектно 
истраживачки 
радови
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Најзначајнија улагања у истраживању и 
производњи, преради и промету
6М 2014

20

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 

 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

 Регионални развој промета у Бугарској и 
Румунији 

 Реконструкције бензинских станица у 
Србији

11,4 млрд РСД

4 млрд РСД

1,6 млрд РСД



Kомпаративна анализа (бенчмаркинг) основних
показатеља

Извори: НИС, Компанијски извештаји
* Осим параметра EBITDA/FTE где је такође приказано Q1
** Без  радника ангажованих преко лизинга21

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

43,1

25,3

15,0

12,4

10,2

21,2

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

62,2

35,6

30,3

18,0

11,2

31,5

7,2

5,2

4,9

4,7

4,5

5,3

78,8

76.3

74,5

73.7

72,4

75,1

17,0

16,1

7,9

5,2 1,7 6,9

9,6

Lifting costs REVEX

N/A

(НИС I-VI* 2014., остали Q1 2014.годинe)
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+ Раст EBITDA

+ Нето добит изнад плана

+ Раст обима прераде и промета

- Пад производње нафте и гаса

- Пад малопродаје

- Нижи OCF и са тим повезани 
пораст укупне задужености према 
банкама



Прилози



• У складу са законски прописаним роковима, 01.02.2014. године почело je
маркирање деривата на НИС-овим складиштима (Евро дизел, Евро
Премијум БМБ-95, Дизел гориво Гасно уље.01). Циљ Уредбе је појачана
контрола промета предметних деривата (одн. наплате акциза и дажбина на
нафтне деривате) и ригорознија контрола квалитета нафтних деривата. На
спроведеном тендеру за одабир фирме која ће мерити концентрацију маркера
у дериватима нафте одабрана је инспекцијска кућа TI & SGS са којом је НИС
потписао Уговор.

• НИС је због примене Уредбе о маркирању горива спровео потребно
прилагођавање својих капацитета у целом логистичком ланцу.

Утицај Уредбе о маркирању деривата нафте
на српско тржиште и положај НИС-а

• Приликом маркирања деривата нафте уочени су одређени проблеми чије је решавање у току. На
пример, у току је налажење техничког решења за маркирање ТНГ-а, и очекује се да ово маркирање
почне 01.09.2014. године:

• Очекивани ефекти примене Уредбе на тржишту односе се, пре свега, на сузбијање сивог тржишта
трговине нафтним дериватима. Увоз базних уља представља озбиљну претњу легалним
токовима на тржишту нафтних деривата с обзиром да нелегалним намешавањем у евродизел може
довести до нових поремећаја на тржишту. У поређењу са првих шест месеци прошле године, увоз
базних уља је скоро преполовљен што може бити у вези са повратком дела количина из сиве зоне у
легалне токове. Мониторинг односно интензивна контрола тржишне инспекције, редовно почиње од
01. августа и контролисаће се око 110 пумпи месечно (провера концентрације маркера на тржишту
нафтних деривата Србије).
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Стицање ОМВ БиХ
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• Датум стицања: 28.02.2013.
• Стечено је 100% капитала OMV БиХ
• 28 бензинских станица
• Укупно пренесена накнада у новцу:
• 3.623.811 хиљада РСД
• Више информација у напомени 37 

консолидованих финансијских извештаја за 
2013. годину



HSE – 12 великих догађаја

Инфо у вези са HSЕ Догађајем
Опис Корективне мере

Датум Блок OД Тип Последица

18.01.

2014.
ОФС Бушење

Саобраћајна незгода, 
возило није могло  

самостално да напусти 
место Догађаја

Средњa повредa Запослени, ангажован на пословима преко фирме Ревност
управљао је службеним возилом на релацији између локација
Мај Х-3 и локације Мај Х-2. Између те две локације
запосленом су излетеле срне на пут испред возила. Запослени
је покушао да их избегне и слетео је у канал. Том приликом је
задобио отворени прелом малог прста леве руке.

• Спровести тренинг и тестирање запослених –
учесника саобраћајних незгода из области 
безбедност саобраћаја.

• Уводна обука преме ризицима на радном месту.

03.02.

2014.
УПС

Северни 
Банат

Алкохол, тровање 
ангажованог извођача 
са смртним исходом

Ангажовани извођач
радова је преминуо од 

тровања метил алкохолом

Услед конзумације опасне материје ВС- 50, која садржи метил
алкохол, преминуо је извођач радова у Општој болници у
Кикинди, ангажован у Бригади 1 фирме ООО „Отрадное“.

• Обрадити теме: алкохолизам и поступање са 
опасним материјама/хемикалијама

• Спровести кампању алкохолизам и рад на терену
• На колегијуму Блока указати на лоше ефекте рада са

компанијама које нису HSE квалификоване
• Kомуницирати извођачима UP-09.01.07-020 Упутство

за безбедан рад при коришћењу опасних материја
/хемикалија у НИС а.д.

• У основну обуку извођача увести тему пружање прве
помоћи

21.02.

2014.
ПРО

Дирекција за 
лог. и 

Дирекција за 
HSE

Саобраћајна незгода са 
генеричком повредом  

3 Средње повреде На магистралном путу Београд-Пожега, дошло је до
саобраћајне незгоде у близини насеља Прељина у коме су
повреде са изгубљеним данима задобили запослени услужне
фирме и два запослена НИС. Возило НИС се уредно
зауставило иза колоне возила, а возило трећег лица је
ударило у возило НИС-а.

• Упознати запослене са УП-09.01.04-069 – Опште
Упутство за безбедно коришћење моторних возила у 
НИС а.д. Нови Сад

• Запослене упутити на обуку за безбедну вожњу у 
центар за обуку НАВАК

08.03.

2014
ПРО

Дирекција за 
малопродају 

Саобраћајна незгода, 
возило није могло  

самостално да напусти 
место Догађаја

Судар возила без повреде
У Београду, Скојевском насељу, запослени је, управљајући
службеним возилом, ударио је предњим крајем возила у задњи крај
возила трећег лица. Повређених лица није било. Позвана је
полиција која је извршила увиђај. Возило није могло самостално да
напусти место Догађаја.

• Запосленог упутити на обуку за теситање запослених 
који су одговорни за настанак саобраћајних незгода;

• Упознати запослене са УП-09.01.04-069 – Опште
Упутство за безбедно коришћење моторних возила у 
НИС а.д. Нови Сад

• Запослене упутити на обуку за безбедну вожњу у 
центар за обуку НАВАК

10.03.

2014.
ПРО

Дирекција за 
малопродају 

Здравље, смртни случај

Смрт ангажоване раднице 
у вези погоршања 

здравственог стања

Дошло је до погоршања здравственог стања, на радном месту,
запослене преко услужне фирме са смртним исходом. У 15,25
часова запосленој је позлило у просторијама БС, пала је и
изгубила свест, запослени су одмах позвали Хитну помоћ, која
је запослену реанимирала у возилу на путу до Ургентног
центра. Запослена је преминула у Ургентном центру, после
двочасовне борбе за њен живот.

• Неопходно је свакодневно се придржавати
принципима правилне исхране; 

• Редовно вршите медицинске прегледе (контролу
крвног притиска, ЕКГ, контрола нивоа холестерола у 
крви и сл.); 

21.03.

2014.
ОФС

Бушотински
сервиси

Саобраћајна незгода, 
возило није могло  

самостално да напусти 
место Догађаја

Превртање возила

Приликом пресељења опреме ХД мерења са СС Кп-III на
локацију бушотине Кв-95 догодила се саобраћајна незгода у
којој је учествовало возило и камп приколица,. Незгода се
догодила на делу пута Кикинда – Банатска Топола, у близини
Сабирне станице Кп-IV. Према изјавама возача и сувозача, до
незгоде је дошло услед јаког удара бочног ветра који је занео
приколицу, а услед заношења исте дошло је до заношења и
вучног возила, тако да је возило са приколицом слетело са
пута и дошло је до превртања возила на кров, а приколице на
бок. У незгоди није било повређених учесника.

• Спровасти практичну обуку свих потенцијалних
возача који управљају путничким и лаким теретним
возилом која смеју да вуку прикључно возило у 
теренским условима у ЗД НФС 

• Забрана вожње путничких и лаких теретних возила 
која вуку прикључно возило, запосленом возачу који
је био актер догађаја до завршетка практичне обуке у 
ТРС;

• Израдити НМД   - Упутство за безбедно управљање
путничким и лаким теретним возилом која смеју да 
вуку прикључно возило (баријера процес 1)

• У путничка и лака теретна возила која вуку
прикључно возило уградити плочицу на којој ће бити
уписана максимална тежина вучене приколице у кг. 
без кочница и са кочницама (баријера погон/опрема 3) 



HSE – 12 великих догађаја

Инфо у вези са HSЕ Догађајем
Опис Корективне мере

Датум Блок OД Тип Последица

12.04.

2014.
УПС

Северни 
Банат

Саобраћајна незгода, 
возило није могло  

самостално да напусти 
место Догађаја

Средњa повредa Запослени се службеним аутомобилом кретао споредним
путем од бушотине КИ76 ка бушотини КИ88. У леву страну
службеног возила ударило је возило трећег лица.
Запослени има болове у левој нози. Службено возило
није у возном стању.

• Спровести тренинг и тестирање запослених – учесника
саобраћајних незгода из области безбедност саобраћаја.

• Уводна обука преме ризицима на радном месту.

07.05.
2014.

ОФС Бушење
Групна, генеричка 
повреда  приликом  

експлозије 

Групна повреда

У близини бушотине Кас-1 у атру села Баре активирана је
мина на површини терена и том приликом је повређено
шест запослених. Четири радника Геофизичких сервиса,
један радник НТЦ и један радник лизинг куће Ревност.

• Закључити уговор о предметним радовима између 
наручиоца и извођача.

• Ревидирати Упутство за превоз, складиштење и употребу 
експлозивних средстава.

• Креирати процедуру обавезне комуникације Сектора за 
истраживање, извођача радова и HSE лица.

• Израдити УБР за предметну активност.
• Спровести обуке свих учесника.
• Радити на подизању свести запослених „лидерство“
• Извршити ревизију Акта о процени ризика за предметна 

места 

07.05.
2014.

ПРО
Дирекција за 

развој 
бизниса

Саобраћајна незгода, 
возило није могло  

самостално да напусти 
место Догађаја

Слетање возила без 
повреда Приликом повратка са службеног пута на релацији Косовска

Митровица-Ниш, на државном путу бр. 218, деоница Брзеће
– Брус, возило регистарских ознака НС 165 ЧЋ је слетело
са пута при чему је отпао точак од силине ударца.

• Наставити са реализацијом програма обуке запослених у 
безбедној вожњи. 

• Повећана опрезност при управљању моторним возилом у 
ноћним условима. 

• Коришћење поларизационих наочара за вожњу у ноћним 
условима.

12.05.
2014.

ПРО
Дирекција за 
логистику и 
снабдевање

Саобраћајна незгода, 
возило није могло  

самостално да напусти 
место Догађаја

Средњa повредa
На путу од Љига према Нишу на НИС-ов тегљач налетео је
камион страних регистрација. НИС-ов тегљач је слетео у
јарак, леви део кабине тегљача је уништен, а десној страни
се не може прићи. Тегљачу НИС-а је отпао леви точак и
није у возном стању. Полуприколица је остала на путу с тим
што је задњи браник оштећен.

• Извршити поновно упознавање запосленог са УП-09.01.04-
069 - Опште Упутство за безбедно коришћење моторних 
возила у НИС ад Нови Сад;

• Одржати СТОП САТ са возачима и упознати их са 
саобраћајном незгодом. 

• Израдити листу опасних места  на путној мрежи, како би 
возачи на тим местима смањили брзину кретања и повећали 
опрезност и дистрибуирати их возачима.

30.05.
2014.

ОФС
Бушотински

сервиси

Саобраћај на незгода, 
оштећење возила у 

судару

Саобраћајна незгода 
смрт трећих лица Теретно возило апаратуре алата на жици НИС-а, НС 173

БА, кретало се из правца Зрењанина ка Кикинди.
Непосредно пред Башаид путничко возило је прешло на
другу траку и ударило у НИС-ово теретно возило, камиону
је откинут точак. Запослени НИС-а, возач камиона је лакше
повређен. У судару је погинуло двоје путника из путничком
возила,

• Организовање контролног лекарског прегледа, ради провере 
психофизичких способности  возача због претрпелог „шока“ 
после саобраћајног удеса. 

• Израдити и проследити информациони лист о догађају.  
• Одржати СТОП САТ и упознати запослене у вези са 

догађајем
• Обавезно враћање службених возила на локације/паркинг 

НФС-а, после обављених активности. 
• Организовање обуке и спровођење провере знања за све 

возаче који су учествовали у саобраћајним незгодама. 

26.06.
2014.

ОФС
Нафтагас
транспорт

Саобраћајна незгода, 
возило није могло  

самостално да напусти 
место Догађаја

Судар возила без 
повреде

Приликом вожње на аутопуту Е-75 код батајничког
надвожњака точак камиона из супротне траке се откачио,
прешао у супротну траку и ударио у службени аутомобил
НС 032 ЧЦ који се кретао правцем Београд-Нови Сад.
Услед удара точак је поломио предњи браник, предње лево
светло и ветробранско стакло. Приликом тога дошло је до
пожара на мотору аутомобила. Службено возило није у
возном стању.

• Упознати запослене са УП-09.01.04-069 – Опште Упутство за 
безбедно коришћење моторних возила у НИС а.д. Нови Сад

• Запосленог упутити на обуку за безбедну вожњу у центар за 
обуку НАВАК



НИС а.д. Нови Сад
Сектор за односе са инвеститорима

Народног фронта 12
21000 Нови Сад, Србија

e-mail: Investor.Relations@nis.eu


