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Све информације које су садржане у презентацијама и које буду представљене данас, а 
имају карактер прогнозе, заправо се могу сматрати изјавама о будућим неизвесним 
догађајима. Ове изјаве представљају намере Друштва и НИС Групе, веровања или 
тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања НИС Групе, али 
напомињемо да се они могу, али и не морају остварити у будућности.  
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1. Макроекономски показатељи и важни догађаји 
 
Поштоване колеге, добар дан свима. Захваљујем се што сте дошли. Прошле су две 
године да нисте обилазили наше објекте и стога се надам да ћете данас остварити 
позитивне утиске. Ово је добра прилика да, без обзира на тренутну ситуацију, одржимо 
овакав скуп, а имајући у виду изазове са којима послујемо.  

Данас ћу вам представити резултате пословања НИС Групе у трећем кварталу и првих 
девет месеци ове године.  

И у првих 9 месеци ове године компанија НИС је пословала у изазовним околностима. 
Остварили смо боље финансијске резултате, успели смо да очувамо редовно 
снабдевање тржишта, енергетску стабилност у Србији, као и редовно пословање наше 
компаније, те стога могу рећи да смо постали још снажнији као компанија, као тим, и да 
даље планирамо сарадњу и развој у интересу наших акционара и наших партнера.  

Кренуо бих прво са макроекономским показатељима. Хтео бих данас да се краће 
задржимо на презентацији, можда је боље да више времена издвојимo за нека ваша 
питања и саме обиласке постројења, јер је врло важно  да видите које смо пројекте 
развили. 

Макроекономски показатељи 

Што се тиче макроекономских показатеља, кренимо од овог слајда. Са леве стране 
приказан је курс USD/RSD. Видимо да је он порастао, и то за 12%, у поређењу са истим 
периодом претходне године. Оно што бих још додао и што је битно за нас је да је курс 
евро/РСД остао на истом нивоу.  

Што се тиче просечне цене нафте типа Брент  видимо да је забележен раст од 56% у 
односу на исти извештајни период прошле године, што је јако добро за наше резултате. 
У првих девет месеци ове године просечна цена нафте била је 105 долара по барелу, а 
прошле године у овом периоду је била око 68 долара по барелу, што је додатно дало 
добре резултате за нашу компанију.   

Блок Истраживање и производња  

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

Основни циљ и током трећег квартала, као и првих девет месеци ове године у Блоку 
Истраживање и производња био је испуњење планиране производње угљоводоника, 
реализација пројеката геолошко-истражних радова и повећање ефикасности геолошко-
техничких активности. 

Избушено је 11, а пуштено у рад 14 разрадних бушотина у Србији. Укупан обим 
производње домаће нафте и гаса у трећем кварталу износио је 296 хиљадa условних 
тона нафте. 

Када су финансијски показатељи у питању, у трећем кварталу ове године CAPEX је 
износио 3,6 млрд. РСД, док је показатељ EBITDA износио 9,3 млрд РСД. 

Дивизијa Downstream  

Блок Прерада 

Следећи слајд се односи на Блок Прерада. Овде можемо погледати најважније догађаје 
Блока Прерада. 
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Најважнији догађаји за трећи квартал 2022. године су: 

 Континуалан рад Рафинерије нафте у Панчеву који у потпуности задовољава 
потребе тржишта за нафтним дериватима уз остварење обима прераде и дораде 
од 1,161 милиона тона у трећем кварталу 2022; 

 Наставак активности на пројекту реконструкције постројења FCC и изградња 
новог постројења ETBE сагласно термин плану. 

Блок Прерада је у првих девет месеци своје пословање прилагођавао тржишним 
условима у циљу континуалног снабдевања тржишта нафтним дериватима, као и 
обезбеђења горива за текућу пољопривредну сезону. 

Када је реч о финансијским показатељима у трећем кварталу, показатељ CAPEX је 
износио 0,4 млрд. РСД, а EBITDA 24,2 млрд. РСД.  

Реконструкција FCC и изградња новог постројења за производњу ETBE 

Сада следи мало више детаља за пројекат реконструкције FCC и изградњу новог 
постројења за производњу ETBE. 

Овај пројекат је најважнија инвестиција треће фазе модернизације рафинерије у 
Панчеву и вишеструко је значајан не само за рафинерију, већ и за нашу компанију у 
целини. Технолошка унапређења додатно ће повећати вредност рафинеријских 
производа и наравно, утицаће и на финансијске показатеље. Након реконструкције и 
примене нових технологија, постројење FCC радиће у флексибилном режиму, тј. 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. 

Очекивани обим инвестиција је преко 150 милиона евра, док је очекивани завршетак 
овог пројекта 2026. година. 

Са десне стране се може видети детаљнији статус пројекта на крају трећег квартала ове 
године. Започети су делимични радови и пројекат иде у складу са својим термин планом.  

Блок Промет 
 
Следи слајд са најважнијим догађајима Блока Промет.  
 
Укупан обим промета у трећем кварталу ове године износи 1,134 милиона тона. 
 
Када су у питању пројекти развоја, настављена је модернизација малопродајне мреже, 
настављени су преговори са компанијама за закључивање уговора поводом 
реконструкције нафтне базе Ниш. Планирамо да завршимо реконструкцију следеће 
године.  
 
Када је реч о финансијским показатељима, CAPEX  Блока Промет за трећи квартал ове 
године је износио 0,4 млрд. РСД, а EBITDA је износила 5,1 млрд РСД . 

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

У првих девет месеци смо реализовали један пројекат реконструкције (Кучево), пројекат 
дугорочног закупа (Ветерник) и једну инсталација КПГ, и то на ССГ Ледена Стена. Што 
се тиче осталих пројеката, у процесу је изградња бензинске станице Бачки Виногради, 
код границе са Мађарском, што планирамо да завршимо ове године. Почео је 
ребрендинг бензинске станице Петроварадин у Новом Саду и почели су радови на 
реконструкцији ССГ Књажевац и Србобран. Започети су и радови на пројекту 
реконструкције ССГ Костолац. Што се тиче ССГ Земун 1, добијена је дозвола. 
 

2. Пројекат ТЕ-ТО „Панчевоˮ и HSE показатељи 

Што се тиче ТЕ-ТО Панчево, нећемо се дуго задржавати на овом пројекту, јер имамо 
посебну презентацију коју ће касније излагати Иван Кузњецов. Хтео бих рећи да је ТЕ-
ТО Панчево крајем октобра започео са комерцијалним радом и тренутно је у 
експлоатацији.  

HSE показатељи 

Код LTIF показатељa бележимо незнатни раст, уколико посматрамо показатеље по 
старој методологији обрачуна HSE показатеља. Уколико уважимо нов начин обрачуна 
LTIF показатеља, имамо пад, што је добар показатељ. 

Код RAR показатеља имамо раст, због грешака трећих лица.  

3. Кључни показатељи и положај на тржишту 

На реду је слајд са кључним показатељима.  

Показатељ EBITDA износи 104,8 млрд РСД  у првих 9 месеци ове године, док нето добит 
износи 69,4 милијарди динара. Оперативни новчани ток износи 72,5 млрд. РСД, што 
такође представља раст у поређењу са истим периодом 2021. године.  

Обим прераде износи 3,3 милиона тона, што представља раст од 14%, док обим промета 
бележи раст од 11% у односу на исти период претходне пословне године.  Укупна 
задуженост према банкама у првих девет месеци износи 570,6 милиона евра. 

Трендови тржишта моторних горива 

Следи слајд о трендовима тржишта моторних горива. 

Можемо видети да je потрошња моторних горива у односу на исти период прошле 
године, очекивано, у порасту у свим земљама региона. 

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

У Србији се бележи раст потрошње моторних горива од око 9%. То је нешто мање, него 
што је било у првом полугодишту у ком је пре свега било повећање залиха крајњих 
корисника, али сада се ситуација мало смирила.  
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Тржишни удео у Србији и тржиште моторних горива 

Ово је слајд о тржишту моторних горива у Србији. Потрошња моторних горива у Србији 
је порасла за око 9% и НИС-ово учешће износи око 82%, у односу на исти период 
претходне године када је био 73%. 

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. Такође, уредба којом је прописана 
бенефицирана цена за снабдевање пољопривредника на мрежи НИС-ових станица 
довела је до огромног раста продаје агро сегменту малопродаје НИС-а. 

Малопродајно тржиште моторних горива  

Што се тиче малопродајног тржишта,у Србији бележи се раст за 13%. 

Раст учешћа НИС-а, (са 44 на 49%) на тржишту малопродаје може се објаснити:  

 бенефицираном (и значајно нижом) ценом за пољопривреднике,  

 повећаном тражњом,  

 преливањем клијенaта из велепродаје у малопродајни сегмент услед 
периодичних ограничења количина у понуди велепродаје која се снабдева из 
увоза,  

 повратак петрол туризма и међународног транспорта на снабдевање на домаћим 
пумпама.  

Што се тиче укупног броја бензинских станица, он је на скоро истом нивоу на крају трећег 
квартала прошле године и износи 325, али ће након пуштања у рад неких бензинских 
станица до краја године, овај број бити повећан.  

Тржиште у региону  

Када је у питању тржишни удео у региону, у Босни и Херцеговини тржишни удео на 
укупном тржишту је у паду и проценат учешћа износи 25,3% (у истом периоду претходне 
године било је 33%), што је пре свега утицај увођења ограничења на извоз евродизела 
у Србији. Што се тиче малопродаје, учешће је на истом нивоу, то јест мало више, око 
11,1%. Број бензинских станица у Босни и Херцеговини је на скоро истом нивоу што је 
41 бензинска станица. 

У Бугарској имамо благи пад учешћа на укупном тржишту од 3,5%, док је на 
малопродајном учешће скоро на истом нивоу 3,7%. Број бензинских станица у Бугарској 
је на истом нивоу.  

У Румунији тржишни удео на укупном тржишту је скоро на истом нивоу и учешће је 1,7%. 
И због недавне ситуације која се десила бележимо мањи пад на малопродајном тржишту 
и учешће износи 0,9%. Број бензинских станица у Румунији остао је на истом нивоу и он 
је 19. 

Оперативни показатељи 

Блок Истраживање и производња 

Што се тиче оперативних показатеља Истраживања и производње, у првих 9М ове 
године произведено је укупно 879 хиљада условних тона нафте и гаса, што је за 1% 
мање у односу на исти период претходне године. Али, Блок Истраживање и произвoдња 
је успео да оствари планирани обим производње угљоводоника. 
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Блок Прерада 

Што се тиче Блока Прерада, већ сам рекао да имамо раст од 14%, и укупно је прерађено 
3,265 милиона тона сирове нафте и полупроизвода. 

Повећање oбима прераде је резултат: 

 стабилизације тржишта у 2022, као и  континуиране производње и обезбеђивања 
неопходних залиха, у циљу несметане отпреме и уредног снабдевање тржишта 
свим врстама деривата 

 такође, остварен је највећи деветомесечни обим прераде нафте и полупроизвода 
у рафинерији нафте Панчево од 2009. године.  

 
Блок Промет 

Што се тиче Блока Промет, имамо раст обима промета од 11% у односу на исти период 
претходне године, и укупан обим промета износио је 3,222 милиона тона.  

Раст укупног обима промета је условљен растом и малопродаје и велепродаје. 

Што се тиче малопродаје у Србији и иноактивама бележимо раст за 19% у првих девет 
месеци ове године у односу на 9М 2021, првенствено, као што сам рекао, имамо раст у 
Србији и незнатан раст у Босни и Херцеговини. Наравно, на то је, како сам већ рекао, 
утицала и ниска цена за пољопривреду, јер је НИС скоро једини гарантовао ниску цену 
пољопривредницима.  

Када је реч о велепродаји у Србији и иноактивама, остварен је раст од 13%, првенствено, 
због раста потрошње у периоду наглог раста светских котација нафтних деривата уз 
истовремено смањење увоза због нерентабилности у условима ограничених цена, где је 
НИС гарантовао несметано снабдевање нафтним дериватима на тржишту Србије кроз 
повећање производње и контролу целокупног ланца снабдевања. 
 

4. Финансијски показатељи 
 
На реду су финансијски показатељи. 
 

EBITDA  

Показатељ EBITDA у првих 9 месеци ове године износи 104,8 милијарди динара. 

Раст овог показатеља је условљен:  

 Утицајем позитивног ефекта раста цене нафте и деривата на светском тржишту, 
као и јефтинијих залиха претходних периода у преради у односу на 9М 2021; 

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

 Бољим условима приликом набавке сирове нафте. 

На графикону можемо видети да је утицај цене и курса позитиван и износи 48,5 млрд 
РСД у односу на исти период претходне године.   

Утицај осталих фактора износи 18 милијарди динара. 
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Нето добит 

Што се тиче нето добити, она износи 69,4 милијарде динара, што је много боље него 
претходне године. Што се тиче разлога повећања, он је исто као код показатеља EBITDA. 

OCF 

У првих 9 месеци ове године бележимо раст оперативног новчаног тока у односу на исти 
упоредни период, и он износи 72,5 милијарди динара. Ако упоредимо са првим 
полугодиштем, новчани ток је био много мањи, јер смо искористили позитиван ефекат 
EBITDA за набавку сирове нафте и повећање залиха нафте и нафтних деривата.  

Реализација CF-а  

Што се тиче новчаних токова, остварили смо позитиван оперативни новчани ток, да би 
након инвестиција Free cash flow био око 58,6 милијарди динара. Након нето позајмица 
и исплаћених дивиденди у августу, нето CF износи 47,3 млрд РСД. 

CAPEX 

Што се тиче инвестиција, идемо у складу са планом. У првих 9М 2022. издвојено је 12,1 
милијарда динара за финансирање инвестиција. 
 
Главни правци улагања, у складу са планом, били су пројекти усмерени у  истраживање 
и производњу, што је 75% од укупног обима инвестиција за првих 9М ове године. 
Значајан део улагања, припада и другим пројектима, као што су пројекти реконструкције 
складишта Блока Промет, изградња бензинских станица у Промету.  

5. Мере за повећање ефикасности 
 
Што се тиче оперативне ефикасности, без обзира на добре резултате, и даље радимо 
на повећању оперативне ефикасности. Укупан ефекат реализације достижног нивоа 
потенцијала у првих 9 месеци ове године на показатељ EBITDA износио је 2,4 милијарди 
динара, што је на нивоу и прихода и трошкова.  

 
6. Задуженост, компаративна анализа и закључак 

 
Задуженост 

Што се тиче задужености, на крају трећег квартала ове године дуг према банкама је 
мањи него на крају 2021. године и износи 571 милион евра.  

Компаративна анализа  

Када је реч о компаративној анализи, издвојио бих два показатеља. 

Имамо јако добре резултате, када је показатељ EBITDA маржа у питању, за НИС она 
износи 27,6 и на другом смо месту. Имамо јако добре резултате, када је у питању удео 
светлих производа, НИС је на 1. позицији, што је 84,5%. То је, пре свега, због 
модернизације наше рафинерије која је једна од најмодернијих у Европи.  

Закључак  

Што се тиче закључка, можемо погледати шта је било позитивно, а шта негативно током 
првих девет месеци ове године: 

Као негативно издвајамо комплексне макроекономске услове. 
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А као позитивно за компанију, али и акционаре можемо издвојити: 

 Раст цене нафте и нафтних деривата  

 Раст обима прераде и промета у првих девет месеци 2022. у односу на исти 
период претходне године, при чему је остварен највећи деветомесечни обим 
прераде и дораде у Рафинерији нафте Панчево од 2009. године и  

 Раст показатеља OCF, EBITDA и нето добити у односу на исти период претходне 
године.  


