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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 
резултата пословања. Сви коментари на прeзентацију, као и све изјаве које могу бити 
дате у току данашњег конференцијског позива могу имати карактер прогнозе, а који се 
тичу финансијског стања и резултата пословања, тако да све изјаве, осим оних које се 
тичу информација о оствареним показатељима, могу да се тумаче као изјаве о 
неизвесним будућим догађајима, односно који имају карактер прогнозе. Изјаве о 
неизвесним будућим догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, а 
односе се на 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 НИС а.д. Нови Сад и НИС Група 
идентификовали у другим јавно доступним документима. У вези са тим желимо да 
нагласимо да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима 
остварити у будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и 
ликвидност 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.  
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1. Макроекономски показатељи и важни догађаји 

Добар дан свима. 

Посебно се захваљујем колегама и партнерима који су данас дошли лично у наше 
просторије. Дуго се нисмо видели заједно и имаћемо прилику да наставимо презентације 
уз ваше лично присуство.  Данас ћу вам представити резултате пословања НИС Групе 
у другом кварталу и првих шест месеци ове године. Пре него што кренемо са првим 
слајдом ове презентације, направио бих краћи увод.  

Комплексни услови који су обележили први квартал су настављени и током другог 
квартала, тако да можемо рећи да је и првих шест месеци било условљено тим 
факторима. У овим условима, приоритет наше компаније је био очување стабилности на 
домаћем тржишту и обезбеђење уредног снабдевања тржишта нафтним дериватима. 

Уколико упоредимо пословање наше компаније са истим периодом прошле године, могу 
рећи да смо у другом кварталу и у првих 6 месеци ове године остварили боље и 
финансијске и оперативне резултате. 

Сада можемо кренути са првим слајдом. Као и до сада презентацију почињемо са 
слајдом о макроекономским показатељима. 

Макроекономски показатељи 
На овом слајду можемо видети кретање просечног курса USD/RSD, као и кретање 
просечне цене нафте типа Brent у првих 6М ове и претходне године. 

На графикону са леве стране можемо видети да се бележи раст просечног курса долара 
у односу на динар и то за 10% у поређењу са истим периодом претходне године. Што се 
тиче курса евра, он је остао на истом нивоу у складу са политиком државе.  

Са десне стране можемо видети кретање просечне цене нафте типа Brent и видимо да 
је забележен раст од 66% и просечни ниво у првом полугодишту је 107,6 долара по 
барелу.  

Блок Истраживање и производња 
Следећи слајд се односи на најважније догађаје у другом кварталу ове године у Блоку 
Истраживање и производња. 

Избушено је и пуштено у рад 15 разрадних бушотина у Србији. Укупан обим производње 
домаће нафте износи 201 хиљаду условних тона нафте. 

Када су финансијски показатељи у питању, у другом кварталу ове године CAPEX је 
износио 2,9 милијарди РСД, док је показатељ EBITDA износио 12,6 милијарди РСД (у 
првом полугодишту 2022. показатељ је износио 25,5 милијарди РСД). 

Дивизијa Downstream 

Блок Прерада 
Овде можемо погледати најважније догађаје Блока Прерада. 

Најважнији догађаји за други квартал 2022. године су: 

 Континуалан рад Рафинерије нафте Панчево који у потпуности задовољава 
потребе тржишта за нафтним дериватима уз повећање прераде нафте и дораде 
полупроизвода у другом кварталу. 
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 Битно је да напоменемо, у мају је остварен највећи месечни обим прераде нафте 
и дораде полупроизвода у историји НИС-а. Било је прерађено 416.000 тона нафте 
и полупроизвода. 

 Такође смо наставили активности на пројекту реконструкције постројења FCC и 
изградње новог постројења ETBE сагласно термин плану. 

Када је реч о финансијским показатељима у другом кварталу, показатељ CAPEX је 
износио 0,3 милијарди РСД, а EBITDA 33,1 милијарду РСД. Показатељ EBITDA у првих 
6 месеци ове године износио је 48,5 милијарди РСД. 

Блок Промет 
Следи слајд са најважнијим догађајима Блока Промет.  

Укупан обим промета у другом кварталу ове године износи 1,1 милион тона. То је раст 
за 15% у поређењу са другим кварталом претходне године. 

Када је реч о финансијским показатељима, CAPEX Блока Промет за други квартал ове 
године је износио 0,5 милијарди РСД, у првих 6 месеци 2022. године износио је 1,2 
милијарде РСД, а EBITDA је износила 0,1 милијарду РСД, и то због ограничења продајне 
цене нафтних деривата на тржишту Србије. 

Мапа пројеката нових изградњи и реконструкције ССГ-а у Србији 
 у 2022. години 
На овом слајду можемо видети мапу пројеката планираних нових изградњи и 
реконструкција бензинских станица у Србији у 2022. години. 

Као што се може видети, током 2022. године у оквиру модернизације и развоја 
малопродајне мреже планира се реализација укупно 10 пројеката: 3 пројекта нове 
изградње, 5 пројеката реконструкције ССГ-а, 1 пројекат дугорочног закупа и 1 
инсталација КПГ (компримованог природног гаса). 

На слајду можемо и детаљније видети које су бензинске станице у питању и у ком 
формату је планирана нова изградња или реконструкција. У првих шест месеци смо 
реализовали укупно 3 пројекта: један пројекат реконструкције, 1 пројекат дугорочног 
закупа (Ветерник) и једну инсталација КПГ, и то на ССГ Ледена Стена. 

Што се тиче тренутне ситуације, завршавамо тендер за реконструкцију БС Костолац и 
такође је исходована дозвола за изградњу аутопутске станице Блаце и Виногради 1.  

Пројекат изградње соларних фотонапонских електрана на 8 ССГ 
На овом слајду можемо видети информације о пројекту изградње соларних 
фотонапонских електрана на 8 ССГ, што је у складу са нашом стратегијом за нове изворе 
енергије. 

У јануару 2022. године уговорена је изградња ових соларних фотонапонских електрана 
на 8 станица за снабдевање горивом (ССГ).  

На крају другог квартала статус је следећи: завршени су радови на свим станицама за 
снабдевање горивом, две електране су пуштене и то на ССГ Стари Бановци која је 
пуштена у рад крајем маја и Крагујевац која је пуштена у јулу, док је административна 
процедура за прикључење за остале ССГ у току.  

Мало више детаља о овом пројекту: појединачна снага електране износи око 33 kWh на 
седам станица и 60 kWh на станици Дејтон у Београду, која је представљена на слици, 
а која се налази на станици испред зграде НИС-а. Укупна снага ових осам соларних 
панела је око 0,3 MWh. Циљ изградње је супституција набавке електричне енергије из 
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дистрибутивног система електричне енергије (ДСЕЕ) уз пласман мањих периодичних 
вишкова у ДСЕЕ. Електране ће имати статус купца-произвођача електричне енергије.  

Укупна годишња производња свих ових електрана износиће око 341.000 kWh, чиме ће 
се смањити емисија CO2 за 375 тона годишње. 

2. Пројекат ТЕ-ТО „Панчевоˮ и HSE показатељи 

Пројекат ТЕ-ТО „Панчевоˮ 
На реду је слајд за ТЕ-ТО Панчево. Можемо видети да је степен реализације 
грађевинских радова и степен реализације радова израде пројектне документације на 
нивоу од скоро 100% и укупан напредак пројекта је на нивоу од скоро 100%. 

Електрана је добила дозволу за пробни рад 11.04.2022. године и спремна је за рад на 
инсталисаној снази. Електрана испоручује електричну енергију у преносну мрежу и 
водену пару рафинерији Панчево. 

Са десне стране можете видети детаљнији статус пројекта на крају другог квартала, али 
свакако можемо закључити  да је већина радова у завршној фази.  

Што се тиче количине испоручене електричне енергије за шест месеци испоручено је 
око 107.000 MWh у мрежу, а такође је испоручена водена пара високог притиска у 
рафинерију Панчево у обиму око пет хиљада тона.  

HSE показатељи 
На реду је слајд са HSE показатељима. 

И код LTIF показатељa и код показатеља RAR, бележимо раст. 

Током другог квартала је дошло до промене методологије обрачуна HSE показатеља, и 
на слајду можете видети да су заправо упоредиви подаци са претходним упоредним 
периодом означени наранџастим оквиром.  

Када је у питању показатељ LTIF, овде бележимо негативан тренд, а разлог је тај што је 
углавном дошло до повећане радне активности. Наиме, прошле године су због 
пандемије бројне активности биле смањеног интензитета и добар део запослених је 
радио од куће, а ове године бележимо раст свих оперативних показатеља, што утиче на 
раст HSE показатеља. За показатељ RAR, уколико податке приказујемо по старој 
методологији, што је заправо и упоредиво, овај показатељ је на истом нивоу.  

3. Кључни показатељи и положај на тржишту 

Кључни показатељи 
Даље следе кључни показатељи. Уколико погледамо табелу са финансијским и 
оперативним показатељима, у првих 6 месеци 2022. године у поређењу са истим 
периодом претходне пословне године забележили смо углавном позитивне трендове. 

Као што сам већ поменуо на почетку презентације, цена нафте типа Брент у првих 6 
месеци 2022. године бележи раст од 66%. 

Показатељ EBITDA износи 66,24 милијарде РСД у првих 6 месеци ове године, што је око 
3 пута више у поређењу са истим периодом прошле године, док нето добит износи 43,7 
милијарди динара и бележи раст више од 7 пута. Оперативни новчани ток износи 27,2 
милијарде РСД, што такође представља раст у поређењу са истим периодом 2021. 
године. На име инвестиција је издвојено 7,6 милијарде динара. 
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Код обима производње нафте и гаса, бележимо благи пад од 1% и укупан обим 
производње нафте и гаса за првих 6 месеци 2022. године износи 583 хиљада тона. Обим 
прераде износи 2,1 милион тона, што представља раст од 23%, док обим промета 
бележи раст од 18% у односу на исти период претходне пословне године и укупан обим 
промета нафтних деривата износи скоро 2,1 милиона тона.  

Укупна задуженост према банкама износи 590 милиона евра, тако да је то незнантно 
смањење у односу на прошлу годину. 

Трендови тржишта моторних горива 
Следи слајд о трендовима тржишта моторних горива. 

Са мапе која се налази са десне стране можемо видети да je потрошња моторних горива 
у првих 6 месеци ове године, у односу на исти период прошле године, очекивано, у 
порасту у свим земљама региона у односу на исти период прошле године. 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, што је било 
почетком другог квартала ове године.  

Тржишни удео у Србији и тржиште моторних горива 
Ово је слајд о тржишту моторних горива у Србији. У првих 6 месеци ове године 
потрошња моторних горива у Србији је порасла за око 13% у односу на исти период 
прошле године и НИС-ово учешће износи око 78%. 

Раст учешћа НИС-а на тржишту моторних горива у односу на исти период 2021. године 
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 НИС-овој мрежи станица 
довела је до огромног раста продаје у агро сегменту малопродаје НИС-а. 

Малопродајно тржиште моторних горива  
На слајду бр. 15 можемо видети малопродајно тржиште.  

У првих шест месеци 2022. године, у поређењу са истим периодом претходне године, 
тржиште малопродаје бележи раст за 13%. НИС-ово тржишно учешће износи 48%. 

Раст учешћа НИС-а на тржишту малопродаје може се објаснити: бенефицираном (и 
значајно нижом) ценом за пољопривреднике на станицама НИС-а, повећаном тражњом, 
делимичним преливањем клијената из велепродаје у малопродајни канал услед 
ограничења количина у понуди велепродаје која се снабдева из увоза. Велики број 
приватних станица је имао прекиде у продаји у току другог квартала. Што се тиче броја 
бензинских станица НИС-а, он износи 330 на крају другог квартала ове године у Србији.  

Тржиште у региону  
Када је у питању тржишни удео у региону у првих 6 месеци ове године у поређењу са 
истим периодом претходне године, у Босни и Херцеговини тржишни удео на укупном 
тржишту је скоро на истом нивоу, као и у 6 месеци претходне године и проценат учешћа 
износи скоро трећину: 31,2%, док на малопродајном тржишту учешће је око 12%, што 
представља раст. Број бензинских станица је остао исти (42 БС). 

У Бугарској имамо благи пад учешћа на укупном тржишту, тако да је учешће на укупном 
тржишту 3,9%, док је на малопродајном учешће скоро на истом нивоу. 

У Румунији бележимо раст тржишног удела на укупном тржишту и учешће је 2,5%, што 
је дупло више него прошле године када је тај проценат био 1,2%. То је због развоја 
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сегмента велепродаје, а на тржишту малопродаје учешће је скоро на истом нивоу и 
износи 1,2%. Број бензинских станица у Румунији је 19. 

4. Оперативни показатељи 

Блок Истраживање и производња 
Сада следе оперативни показатељи. Почињемо са Истраживањем и производњом. 

У првих 6М ове године произведено је укупно 583 хиљада условних тона нафте и гаса, 
што је на скоро истом нивоу као претходне године.  

Блок „Истраживање и произвoдња“ је успео да оствари планирани обим производње 
угљоводоника током првих шест месеци ове године, како у Србији, тако у региону.  

Блок Прерада 
Следећи слајд се односи на кључне показатеље за Блок Прерада. 

У првих 6 месеци ове године укупно је прерађено 2,1 милиона тона сирове нафте и 
полупроизвода, што представља раст од 23% у односу на исти период претходне 
пословне године. 

Повећање oбима прераде је резултат стабилизације тржишта у 2022. години, као и 
континуиране производње и обезбеђивања неопходних залиха, у циљу несметане 
отпреме и уредног снабдевања тржишта свим врстама деривата, са ограничењем увоза 
у Србију.  

Хтео сам да напоменем да је обим прераде највећи обим у историји НИС-а за прво 
полугодиште и то је 17% више него свих претходних година. У 2016. години у првом 
полугодишту тај обим је износио око 1,75 милиона тона нафте, а ове године тај обим је 
скоро 2,1 милиона тона нафте.  

Блок Промет 
Следи слајд за Блок Промет.  

У првих 6М ове године забележен је раст обима промета од 18% у односу на исти период 
претходне године, и укупан обим промета износио је 2,1 милиона тона, скоро слично као 
и обим прераде.  

У поређењу са првих 6М претходне године, раст укупног обима промета је условљен 
растом и малопродаје и велепродаје: 

Код малопродаје у Србији и иноактивама бележимо раст за 19% у првих шест месеци 
ове године у односу на 6М 2021, првенствено у Србији и Босни, услед пораста потражње 
у периоду наглог раста светских котација нафтних деривата, привлачења нових 
корпоративних клијената, као и због раста учешћа НИС-а на тржишту у периоду увођења 
ограничења малопродајних цена у Републици Србији, кад је НИС био „фактор 
стабилности“ на српском тржишту и обезбедио несметано снабдевање у периоду нагле 
потражње и једини на тржишту гарантовао ниску цену за пољопривреду. 

Када је реч о велепродаји у Србији и иноактивама, остварен је раст у првих шест месеци 
ове године у односу на исти упоредни период првенствено због раста потрошње у 
периоду наглог раста светских котација нафтних деривата, као и због развоја 
велепродаје у Румунији. 
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5. Финансијски показатељи 
 
На реду су финансијски показатељи. 

EBITDA  
Показатељ EBITDA у првих 6 месеци ове године износи 66,2 милијарде динара, што је 
око 3 пута више у односу на исти период претходне године.  

Раст овог показатеља је условљен:  

 Утицајем позитивног ефекта раста цене нафте, као и јефтинијих залиха 
претходних периода у преради у односу на 6М 2021. 

 Побољшањем обима асортимана прераде, који је делимично компензован нижим 
маржама услед ограничења малопродајних цена и  

 Нижим премијама приликом набавке сирове нафте. 

Нето добит 
Нето добит НИС групе за првих 6 месеци ове године је 43,7 милијарди динара, што је за 
7 пута бољи резултат од прошлогодишњег.  

Раст нето резултата је условљен растом показатеља EBITDA. Такође, можемо поменути 
да је ово најбољи резултат у историји НИС-а. Ако погледамо динамику, претходни 
највећи резултат био је 2013. године, када је нето добит за прво полугодиште износила 
22 милијарде динара. Било је слично и када је цена нафте у питању, односно када је 
цена нафте била 108,7 долара по барелу. Приливи који су добијени од нето добити 
искоришћени су за набавку већих количина нафте и других производа, а који су били 
неопходни за несметано пословање НИС-а и очување енергетске стабилности у Србији. 

OCF 
На овом слајду се налази оперативни новчани ток. 

У првих 6 месеци ове године бележимо раст оперативног новчаног тока у односу на исти 
упоредни период, али износи мање него показатељ EBITDA, што је због повећања 
обртног капитала и оперативни новчани ток износи 27,2 милијарде динара.  

Раст овог показатеља је условљен већим приливом од купаца, али и већим оперативним 
трошковима. 

Реализација CF-а  
На овом слајду можемо видети реализацију CF-a. У првих 6М ове године смо остварили 
позитиван OCF који је износио 27,18 млрд. РСД, да би након инвестиција Free cash flow 
био око 18,6 милијарди динара. Након нето позајмица нето CF износи 16,8 милијарди 
динара. 

CAPEX 
У првих 6 месеци 2022. године издвојено је око осам милијарди динара за финансирање 
инвестиција, што је за 12% мање од износа који је био издвојен у истом периоду прошле 
године. 
 
Главни правци улагања били су пројекти усмерени у производњу нафте и гаса. Значајан 
део улагања, припада улагању у концесије (Румунија, Северна Теремија), пројектима 
реконструкције складишта Блока Промет. Осим тога, НИС је улагао у пројекте у области 
прераде, промета, енергетике и сервиса, као и у одређени број пројеката у 
корпоративном центру. 
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6. Мере за повећање ефикасности 

На реду је слајд са мерама за повећање оперативне ефикасности. 

Укупан ефекат реализације достижног нивоа потенцијала у првих 6 месеци ове године 
на показатељ EBITDA износио је 1,5 милијарди динара. 

7. Задуженост, компаративна анализа, и закључак 

Задуженост 
На крају другог квартала ове године  дуг према банкама је на нивоу дуга на крају 2021. 
године и износи 590 милиона евра. Имамо незнатно смањење у односу на прво 
полугодиште прошле године, али смо остали на нивоу дуга прошле 2021. године.  

Компаративна анализа  

Ово је слајд за компаративну анализу. 

То је компаративна анализа по основу података за прва три месеца, јер у овом тренутку 
немамо податке за све компаније за првих шест месеци. Ако погледамо податке за први 
квартал, када је показатељ EBITDA маржа у питању, за НИС она је на највећем нивоу у 
односу на конкуренте и износи 25,9 процената, али ако узмемо у обзир податке за прво 
полугодиште ове године, што се тиче овог показатеља, он износи 29%. 

Показатељ EBITDA/FTE, овде је НИС на скоро истом нивоу као раније, на 4. позицији. 

Када је дневни промет у питању, што се тиче НИС бренда, на петом смо месту, што 
износи 6,8 тона по дану. Међутим, бренд Гаспром је на трећем месту. 

Удео светлих деривата, овде је НИС на 1. позицији и то је утицај модернизације 
рафинерије, јер је наша рафинерија једна од најмодернијих у источној Европи, тако да 
је удео светлих деривата скоро 85%, што је скоро на максималном нивоу.  

И на крају показатељ OPEX, он је на истом нивоу, што је око десет долара по барелу.   

Одржана XIV редовна седница Скупштине акционара 
Хтео сам да  укажем на измене које су се десиле у првом полугодишту. Уколико се сећате 
на презентацији за први квартал смо вам приказали и промену у власничкој структури, 
па бих само да се подсетимо на основне информације: 

Шестог маја је на Београдској берзи путем блок трансакције Гаспром њефт продао 
компанији Гаспром 6,15% акција НИС-а, тако да сада ГПН има 50%, ГП 6,15%, Република 
Србија око 30% и остали акционари око 14%. 

Као резултат ове трансакције НИС ће бити деконсолидован из финансијског извештаја 
Гаспром њефта по МСФИ и од маја је евидентиран као повезано лице. 

Следи слајд о одржаној 14. редовној седници Скупштине акционара која је одржана 29. 
јуна ове године на којој је усвојена Одлука о исплати дивиденде: 

Укупан износ који ће бити исплаћен на име дивиденде је 5,8 милијарди РСД, односно 
35,46 РСД по акцији (бруто износ). Дан дивиденде је био 19. јун 2022. године. 

На скупштини је за чланове Одбора директора НИС-а именованo 11 чланова и то: 

 На предлог ЈАД Гаспром: Всеволод Воробјов  
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 На предлог ЈАД Гаспром њефт: Вадим Јаковљев, Павел Одеров, Анатолиј 
Чернер, Алексеј Јанкевич, Кирил Тјурдењев 

 На предлог Републике Србије остали су исти чланови: Драгутин Матановић, Дејан 
Раденковић, Даница Драшковић. 

 Независни чланови: Олга Висоцка и Александар Чепурин. 
Такође, на последњој скупштини усвојене су измене статута Друштва, као последица 
промене у власничкој структури. Избрисана је тачка у којој је наведено да Гаспром њефт 
има право на оперативно управљање НИС-а.  

Закључак  
И на крају, можемо погледати шта је било позитивно, а шта негативно током првих шест 
месеци ове године: 

Као позитивно издвајамо: 

 Раст цене нафте и нафтних деривата у односу на исти период претходне године 

 Раст обима прераде и промета у првом полугодишту 2022, при чему је остварен 
највећи шестомесечни обим прераде и дораде у рафинерији нафте Панчево од 
2009. године 

Наши финансијски показатељи су на јако високом нивоу и дају стабилност пословању и 
очување тржишта у Србији.  


