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• Избушено је 23 разрадне бушотине и 3 истражне бушотине у Србији
• У Србији изведено 654 км2 3D сеизмике на истражном простору Ада
• Завршено је бушење две бушотине у Румунији
• У току је изградња комплекса за припрему нафте и гаса за пробно

испитивање на пољу „Теремија Север“ и „Jimbolia“ чији је почетак планиран
за трећи квартал 2019. године
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НИС у Q2 2019.

Блок „Истраживање и производња“

Дивизија Downstream

 Спровођење капиталног ремонта  у Рафинерији нафте Панчево

 Обуке запослених за рад на DCU комплексу

 Реализација пројеката дигиталне трансформације 

 Тестирање перформанси након завршетка пројекта ИО1 (на погону 
Атмосферска дестилација)

Прерада

1 Инвестиционо одржавање
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Капитални ремонт Рафинерије нафте Панчево

Током планиране обуставе РНП извршене су следеће активности: 

• Капитални ремонт „Бензинског пула“

• Ремонтне активности „Дизелног пула“

• Активности повезане са Пројектом „ Дубока Прерада“ –Реконструкција Комплекса хидрокрекинга MHC/DHТ 
Прикључци на другим објектима и у манипулацији

• По броју изведених радова на постројењима, ово је најобимнији капитални ремонт до сада у Рафинерији.
Обављени су радови на 14 пећи, 13 реактора, 53 колоне, 51 посуди, 210 измењивача, 209 хладњака, 40 
комада ротационе опреме, 195 електромотора, 6010 комада инструменталне опреме. Претходни капитални
ремонт био је 2016. године. 

• Ради повећања поузданости и ефикасности рада постројења, реализовано је 13 инвестиционих пројеката и 
31 пројекат инвестиционог одржавања.

Извршење свих додатних радова који 
су проистекли након извршеног 
прегледа и утврђеног стања опреме, 
има за резултат повећање 
поузданости опреме и смањење 
могућности обуставе постројења пре 
следеће планиране обуставе.

Обустава рада постројења ради извршења активности 
капиталног ремонта је започета од 23. фебруара, док су 
ремонтни радови започети од 28. фебруара.
Ремонт на свим постројењима је био сукцесивно завршаван у 
периоду од 22. марта до 30. марта. 
Пуштање у комерцијални рад било је, такође извршено 
сукцесивно и то у периоду од 19. априла до 05. маја, након 
завршетка реконструкције S-4300.
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НИС у Q2 2019.

Дивизија Downstream

Промет
• Након завршених радова на тоталној реконструкцији уведена у

експлоатацију ССГ Велика Плана аутопут десна, прва ССГ уу формату М-
траса у Србији у формату М-траса у Србији (Gazprom brend);

• У току је тотална реконструкција ССГ Стари Бановци (Gazprom brend);
• Увођење нове услуге на ССГ: ПОКЛОН КАРТИЦЕ доступне на одређеним НИС

Петрол и Газпром ССГ за куповину горива и свих других производа
(вредност од 1.000 дин., 3.000 дин. и 5.000 дин.)

Енергетика
Пројекат ТЕ-ТО Панчево

• Завршени радови на изградњи темеља објекта ГТ постројења. У току је израда темеља за админ.
зграду, топлотну и компресорску станицу, котлове и димњаке. Започета израда темеља ПТ
објекта и командне сале. Започета израда и монтажа челичне конструкције ГТ објекта.

• Урађен ПГД и тендерска документација за набавку опреме и радова за ПРП 220 kV.

Пројекат Ветропарк „Пландиште“

• Компанија МЕТ Renewables и НИС започели су заједнички рад на пројекту ветропарка у Србији
• Приводе се крају преговори са EPC извођачима

ГТ – гасно турбинско постројење; ПТ – парно турбинско постројење; ПГД – пројекат за грађевинску дозволу
ПРП – прикључно разводно постројење
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ССГ Велика Плана 

• Потрошачи у сваком тренутку могу да 
рачунају на брзу и ефикасну услугу, 
богату гастрономску понуду и пажљиво
одабрани асортиман допунских
производа који им је доступан у оквиру
Drive Café ресторана

• Новитет у нашој мрежи је и специјално
пројектован простор за потрошаче, који
су пушачи, специфична башта са
звучном баријером и тендом на 
електични погон.

• Стандардни портфолио горива врхунског квалитета обогаћен је понудом премијум G-Drive деривата, као и ОПТИ ТНГ 
унапређеног квалитета из Рафинерије нафте Панчево

• ССГ Велика Плана је прва ССГ како у Gazprom, тако и NIS Petrol мрежи на 
којој је уграђен пуњач за електричне аутомобиле

• Приликом пројектовања и извођења поштовани су како прописи 
Републике Србије у домену грађевинарства, тако и прописи који 
регулишу заштиту животне средине

• Изграђена у складу са најмодернијим технолошким, безбедносним и 
еколошким стандардима, новоотворена бензинска станица располаже
савременом опремом, као и двостраним мултиплекс аутоматима за 
точење горива.
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Пројекат „Дубока прерада“

Статус Пројекта :

Основни параметри Пројекта:

 Остварење инвестиција на пројекту 236 мил. EUR

 Завршен је детаљни пројекат и добијене су све дозволе

 Испоручено је 99,8% опреме и материјала

 Завршена монтажа: темељи, основне челичне конструкције комплекса, 
вангабаритна опрема, коксна пећ, силоси и транспортна трака за кокс. Започете
предстартне активности на комплексу. Извођење грађевинско-монтажних радова
за потребе изградње комплекса је на 81,1%

 Остварено 3.640.814 човек/сати, 13 извођачких компанија на терену, просечни
број радника на терену је 850 на дан

 Завршене су предстартне активности на 10 система од 148

Показатељ Вредност 

Инвестиција, мил. EUR 300

Капацитет, тона/на дан 2.000 

Старт постројења 4 кв. 2019.

20%

80%

Инострани извођачи радова

Српски извођачи радова

Тренутни статус ангажовања извођача
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Пројекат „Дубока прерада“

Монтирани силоси и транспортни систем за кокс Изолациони радови на коксној пећи

Грађевинско-монтажни радови на локацији 
сферних резервоара

Монтажа мерно-регулационе опреме и 
повезивање цевовода
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Пројекат „Дубока прерада“

Монтажа челичне конструкције и цевовода у зони 
коксне јаме

Електро-инструментални радови

Полагање каблова на цевном мосту

Изолациони радови на колонама



Курс USD/RSD +7% Цена нафте типа, 
Brent, $/bbl

-6%

Макроекономски показатељи
Слабљење динара у односу на долар, пад цене нафте

9

90

100

110

I II III IV V VI

2018. Просек 2018.

2019. Просек 2019.

55

60

65

70

75

80

I II III IV V VI

2018. Просек 2018.

2019. Просек 2019.



Повећање 
транспарентности

LTIF RAR

10

HSE показатељи

Велики
догађаји

Средњи 
догађаји

Мали
догађаји

Потeнцијални 
догађаји

2,32

1,76

6M 2018. 6M 2019.

6M 2019.

6M 2018.

0,32

0,21

6M 2018. 6M 2019.

6M 2019.

6M 2018.

24%
34%

6M 2018. 6M 2019.

31.290 34.610

553 713

42 32

4 0



Q2
2019.

Q2
2018.

∆ Кључни показатељи
Јединица 

мере
6M

2019.
6M

2018.
∆

68,82 74,35 -7% Brent Dtd $/bbl 66,01 70,55 -6%

63,9 68,0 -6% Приход од продаје млрд. РСД 117,4 120,4 -2%

9,6 15,0 -36% EBITDA млрд. РСД 15,9 24,0 -34%

3,1 7,8 -61% Нето добит млрд. РСД 3,2 11,5 -72%

4,7 4,8 -3% OCF млрд. РСД 16,0 9,4 +70%

39,8 47,8 -17% Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 79,8 90,95 -12%

320 332 -4% Производња нафте и гаса
хиљ. усл. 

тона
641 661 -3%

604 909 -34% Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 1.204 1.696 -29%

793 900 -12% Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 1.519 1.665 -9%

10,1 9,4 +7% CAPEX млрд. РСД 18,4 17,2 +7%

592 536 +10%
Укупна задуженост према банкама 
(укупан дуг према банкама + акредитиви)

млн. ЕУР 592 536 +10%

Кључни показатељи
НИС Група
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Трендови тржишта моторних горива
6M 2019/2018

12

Потрошња моторних горива у региону је у 
порасту:
• позитивни макроекономски трендови
• раст броја возила на дизел погон
• раст транзитног саобраћаја
• раст пoљопривреде и инфраструктурних

радова

Србија

• Главни генератори потрошње су раст потрошње
дизела и кокса. Док су у првом кварталу радови на 
инфраструктури били главни узрок повећања
потрошње, у другом кварталу је то грађевинарство
и раст транспорта и интезиван почетак
пољопривредних радова. 

Словенија

2,0%

Хрватска

3,6%

Босна и 
Херцеговина

1,2%
Бугарска

1,4%

Румунија

2,3%

Мађарска

5,2%

Србија
+4,3%
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Тржишни удео – Србија
Тржиште нафтних деривата

Обим тржишта нафтних 
деривата, хиљ. тона

0,1%

476
(28%)

493
(29%)

1.243
(72%)

1.228
(71%)

1.719 1.721

6M 2018. 6M 2019.

НИС

Остали

• Укупна потрошња нафтних деривата скоро на 
истом нивоу:

• Главни генератори потрошње су:

‒ раст потрошње дизела и кокса

‒ радови на инфраструктури, пољопривреда, 
транспорт

• Негативан тренд потрошње забележен је код 
примарног бензина (ремонт Петрохемије) и 
мазута.

Тржишно учешће НИС-а је нешто ниже у првом
полугодишту као последица значајног раста увоза
кокса (није у асортиману НИС-а) и снижења
потрошње примарног бензина и мазута у којима је
учешће НИС-а традиционално врло високо.
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Тржишни удео – Србија
Малопродајно тржиште моторних горива

Продаја НИС-а расте у сегменту дизела и
бензина, док у ТНГ-у пада што је у складу са
трендом тржишта. Значајан допринос очувању
учешћа дају модернизоване станице,
унапређен асортиман горива и бројни
маркетиншки пројекти.

• Раст малопродајног тржишта за 4,5% 

• Најважнији фактор раста је повећање потрошње 
у сегменту дизел горива, првенствено 
генерисано растућим бројем возила на дизел 
погон.

• Тренд пада потрошње ТНГ-а се наставља 
првенствено због смањења броја возила са 
овим погоном, али и релативно високе цене 
због високих дажбина.

Малопродајно тржиште, 
хиљ. тона

+4,5%

455
(57%)

473
(57%)

343
(43%)

361
(43%)

798
834

6M 2018. 6M 2019.

НИС

Остали



Тржишни удео – регион
6M 2019/2018
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Босна и Херцеговина

Број БС:       37
% ук. тржиште:         17,9%
% малопр. трж.:         9,7%

Румунија

Број БС:       18
% ук. тржиште:           0,9%
% малопр. трж.:         1,3%

Бугарска

Број БС:       35
% ук. тржиште:           5,0%
% малопр. трж.:         4,4%
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Оперативни показатељи
Истраживање и производња

Производња нафте и гаса, 
хиљ. усл. тона

-3,1%

• Остварен планирани обим производње
угљоводоника за прво полугодиште +1,5%

• Пуштено у рад 20 бушотина

438 429

208 195

16 16

661 641

6M 2018. 6M 2019.

Инострани 
пројекти

Домаћи 
гас

Домаћа 
нафта
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Оперативни показатељи
Прерада

• Смањење производње нафтних деривата 
за -29 % као резултат капиталног ремонта 
у Рафинерији нафте Панчево

432 342

1.113

767

151

94

1.696

1.204

6M 2018. 6M 2019.

Полупроизводи

Увозна нафта

Домаћа нафта

-29%
Прерада нафте и 
полупроизвода, хиљ. тона
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Оперативни показатељи
Промет

342 360

162 177

916 819

246
163

1.665
1.519

6M 2018. 6M 2019.

Извоз

Велепродаја -
Србија

Иноактиве

Малопродаја -
Србија

Обим промета*, хиљ. тона -9%

• Малопродаја у Србији – раст 5%

• Велепродаја у Србији – пад 11%

• Извоз – пад 34%

• Иноактиве – раст 9%

• Капитални ремонт у Рафинерији нафте
Панчево

• Укупан обим промета за 6М 2019 је већи
од обима прераде (у истом периоду 
претходне године обим промета и обим
прераде је на истом нивоу)

*Без интерног промета
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Финансијски показатељи
EBITDA

• Мањи обим прераде услед капиталног
ремонтa у Рафинерији нафте Панчево

• Пад цене нафте на светском тржишту

• Пад обима производње

-34%
EBITDA, млрд. РСД

24,0

15,9     

6M 2018. 6M 2019.
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Финансијски показатељи
Нето добит

11,5

3,2

6M 2018. 6M 2019.

Нето добит, млрд. РСД -72%

• Смањење EBITDA
• Већa амортизацијa
• Негативне курснe разликe
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Финансијски показатељи
OCF

• Mање обавезе за увоз сирове нафте 
• Mање обавезе према држави
• Веће обавезе за царину
• Веће обавезе за деривате

9,4

16,0

6M 2018. 6M 2019.

+70%
OCF, млрд. РСД
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Финансијски показатељи
CAPEX

17,2 18,4

6M 2018. 6M 2019.

CAPEX, млрд. РСД +7%

51%

34%

9%
5%

0% 1%

Блок "Истраживање 
и производња"

Пројекат "Дубока 
прерада"

DWS Прерада

DWS Промет

Остатак дивизије 
Downstream

Корпоративни 
центар

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

1,7

0,5

0,3

0,4

0,5
0,01 0,1

0,7

2,4

0,9

„Истраживање
и производња”

„Сервиси” „Прерада” „Промет” "Технички 
сервиси"

Корпоративни 
центар

НИС 2019 Спречена 
штета

Укупно НИС  
2019

Укупно НИС 
6M 2019

Мере Спречена штета



193

207

22

36

197

75

140

176

3
3

3

6

359

252

323

270

133

417

467

453

547

572

570

584

553

459

345

305

330

492

607

629

549

575

573

590

31.12.'09.

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.

31.03.'19

30.06.'19

до 1 године

преко 1 године

Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља
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Дуг према банкама, млн. ЕУР

162

25

10

11

25

23

11

3

3

2

2

2

552

459

345

306

330

492

607

628

549

575

573

590

714

484

355

316

355

515

618

631

553

577

575

592

31.12.'09.

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.

31.03.'19.

30.06.'19.

Акредитиви

Дуг по основу 
кредита

+3%

Задуженост према банкама, млн. ЕУР

Валутна структура дуга:
USD 0,5% EUR 99,1%         Остало  0,4%



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

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

37,8

24,4

13,5

12,6

11,8

20,0

74,1

38,2

19,5

10,1

7,2

29,8
8,7

7,8

6,9

6,2

6,1

5,0

6,8

11,7

8,5

6,8

5,8

Н/Д

8,2

Подаци из извештаја за 3M 2019,  осим за НИС (6М 2019)
*Сви подаци за 3M 2019

83,4

80,6

77,6

76,9

75,5

81,5
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Закључак

Пад обима прераде услед 
капиталног ремонта

Пад цене нафте у односу на 
првиx 6 месеци 2018. године

Раст OCF

Побољшање ХСЕ показатеља



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu


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.


