
 
 
 

На основу члана 5. Правилника  о садржини и начину извештавања јавних друштава и 
обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. гласник РС“, бр. 100/2006, 116/2006 и 
37/2009), Управа акционарског друштва  НИС а.д.  Нови Сад објављује: 

И З Ј А В У 
 

О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА 
ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2010.  

ГОДИНЕ 
 

1. 

Пословно име 

ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, 
ПРЕРАДУ, ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ НАФТЕ И 
НАФТНИХ ДЕРИВАТА И ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНОГ ГАСА НАФТНА 
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД 

Седиште и адреса Нови Сад, Народног фронта 12 
Матични број 20084693 
ПИБ 104052135 

2. Web site www.nis.rs  
e-mail адреса office@nis.rs 

3. 
Број и датум решења о упису 
у регистар привредних 
субјеката 

БД 92142 од дана 29.09.2005. године 

4. Делатност 
(шифра и опис) 0610 – Експлоатација сирове нафте 

5. Управни одбор 

Јаковљев Вадим Владиславович, Председник  
Петровић Душан, члан 
Кравченко Кирил Албертович, члан 
Чернер Анатолиј Мојсејевич, члан 
Антонов Игор Константинович, члан 
Драшковић Даница, члан 
Дибаљ Александар Михајлович, члан 
Мартиновић Никола, члан 
Баришњиков Владислав, члан 
Шекшња Станислав, члан 

6. 

Основни подаци о шестомесечном плану пословања за текућу пословну годину, са 
подацима о битним материјалним догађајима и трансакцијама оствареним до 
датума објављивања, а који имају значајан утицај на финансијски положај, успех и 
новчане токове друштва 

 
Оперативни показатељи Јед.мере План  

VII-XII 2010. 

Производња домаће нафте и гаса хиљ. усл. тона 653,4 
Производња домаће нафте хиљ. тона 459,2 
Обим прераде нафте без трећих лица хиљ. тона 1.451,1 
Укупна продаја нафтних деривата хиљ. тона 1.409,1 
Промет нафтних деривата на домаћем 
тржишту 

хиљ. тона 1.244,1 

 
 



    
 

 

 

 
CAPEX Јед.мере План  

VII-XII 2010. 

Из ГПН зајма мил. ЕУР 69,8 
Из OCF НИС-а млрд. РСД 4,4 

 
Новчани ток из пословања Јед.мере План  

VII-XII 2010. 

OCF млрд. РСД  5,8 
 

Биланс успеха План VII-XII 2010.  
(у млрд. РСД) 

EBITDA 17,6 
Трошкови амортизације -2.8 
Приходи и трошкови камата -1,5 
Остали приходи и трошкови 0,9 
Приходи/расходи курсних разлика -1,9 
Порез на добит -0,3 
Нето добит (губитак) 12,1 

До одступања у рачуници долази услед грешке заокруживања. Заокруживање износа нето добити је вршено на 
основу стварних пројекција, а не на основу разлике заокружених вредности. 
 
План за прво полугодиште са освртом на његову реализацију 

На пословање НИС а.д. Нови Сад у првих шест месеци 2010. године најзначајније су 
утицале флуктуације на валутном тржишту.  

Остварени су добри производни резултати, како у производњи и преради нафте, тако и 
на задржавању учешћа НИС а.д. у промету нафтних деривата на тржишту Републике 
Србије у условима пада потрошње и остварен је извоз на  ино-тржишта. Смањен је обим 
дуговања према добављачима и побољшана је наплата од клијената. Што се 
финансијских показатеља тиче, EBITDA је повећана   због  виших остварених од 
планираних  цена и смањења оперативних трошкова пословања. 

Резултат рада компаније је добит, која пре губитака због курсних разлика износи 
6,2 милијарде динара. Међутим, услед пада вредности динара и остварених негативних 
нето курсних разлика од 15,8 милијарди динара, поништена је оперативна добит. 

Овај документ може да садржи изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим догађајима су 
изјаве које не представљају историјске чињенице; оне обухватају изјаве о нашим веровањима и очекивањима и 
засноване су на претпоставкама, плановима, проценама и пројекцијама онаквим какви су у овом тренутку расположиви 
менаџменту. Стога изјаве о неизвесним будућим догађајима говоре о догађајима који могу наступити од тренутка када 
су изјаве дате, и ми не преузимамо обавезу да их ажурирамо и јавно објављујемо у светлу нових информација или 
будућих догађаја. По својој природи ове изјаве подразумевају ризик и неизвесност. Из тог разлога велики број важних 
фактора може довести да се остварени резултати у значајној мери разликују од оних који су садржани у њима. 

 

У Новом Саду, дана 27.10.2010. године 

         _______________________ 

Кирил Кравченко, Генерални директор 


