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одговорно према
заједници
Као највећа компанија у Србији, НИС има значајан утицај на
различите аспекте функционисања друштва – кроз снабдевање тржишта нафтом и нафтним дериватима, доприносе државном буџету кроз порезе и друге финансијске обавезе, али и
обезбеђивање сигурних прихода за своје запослене.
НИС доприноси широј друштвеној заједници ангажманом
својих запослених у развоју јавних политика као и волонтирањем у локалним заједницама, укључивањем и подршком
локалним пројектима, донацијама и спонзорствима и низом
пројеката и активности везаних за младе и запошљавање.
Сарадњом са домаћим добављачима НИС пружа подршку јачању домаће привреде и чак 79% од укупног броја добављача
са којима Компанија сарађује чине локални добављачи. Добављачи који желе да сарађују са НИС-ом испуњавају квалификациони упитник, у којем је потребно да се изјасне о сертификатима које поседују, евентуалним дуговањима према држави,
али и о односу према животној средини и корупцији.
Компанија настоји да запосли што већи број припадника локалног становништва на менаџерским позицијама, на нивоу до

вих знања и вештина, као и јачање и подстрек развоју целокупне
друштвене заједнице у којој компанија послује.
Корпоративна друштвена одговорност је део стратешког
пословања НИС-а које се спроводи кроз програме: Култура
без граница, Енергија спорта, Енергија знања, Хуманитарни
пројекти и Заједници заједно.
У 2015. години, кроз ових пет програма, компанија је у заједницу уложила 401,2 милионa динара.

Енергија спорта
Спорт заузима посебно место у политици друштвене одговорности НИС-а. Улажући у спорт, компанија улаже у будућност
земље, промовишући професионални спорт и младе спортске
таленте, као и здрав начин живота који је од посебног значаја

НИС подржава пет програма улагања у заједницу: “Енергија спорта”, “Култура без граница”,
“Енергија знања”, “Хуманитарне активности”, “Заједници заједно”
директора Дирекција 49% менаџера је локалног порекла.
Код свих значајних пројеката НИС процењује потенцијални
утицај на животну средину и локалне заједнице у близини постројења, те се предузимају активности у циљу избегавања негативног утицаја.

за физички и психички развој деце и омладине.

Приликом изградње, реконструкције или било каквих других
радова прибављају се све потребне дозволе, у складу са законском регулативом, а такође се спроводе и консултације са
представницима локалних власти.

Пре свега, тениску репрезентацију Србије и најбоље тенисере
и тенисерке који су се такмичили на најпрестижнијем светском
екипном тениском такмичењу - Дејвис и ФЕД купу.

Као генерални спонзор Тениског савеза Србије, компанија је
подржала бројне догађаје и активности које промовишу даљи
развој и популарност тениса у Србији.

Будућност на делу

Кроз акцију „НИС Отворена школа тениса“, више од 15.000 деце
широм Србије имало је прилику да се кроз једнодневну бесплатну школу упозна са „белим спортом“. На овај начин, деца су мотивисана да се баве спортом и развијају спортски дух.

НИС је модерна, регионална компанија која у складу са светском
праксом примењује високе стандарде у свим сегментима пословања. У домену друштвене одговорности, у складу са платформом
„Будућност на делу“ и истоименим слоганом, стратешко опредељење компаније је пружање подршке и подстицање талентованих младих људи на реализацију потенцијала, унапређење њихо-

Популаризација тениса међу најмлађима настављена је и кроз
акцију „Спортом против насиља“ намењену деци школског узраста. Заједно са Тениским савезом Србије и Министарством
просвете, науке и технолошког развоја, манифестација је одржана у више од 30 градова широм Србије, уз учешће више од 20.000
малишана узраста од првог до четвртог разреда основне школе.
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Ове године одржан је 15. Међународни баскет фестивал „Рајко
Жижић“, који је постао заштитни знак сарадње с Кошаркашким
савезом Србије. Учествовало је више од 200 екипа и око 3.000
дечака и девојчица из Србије и региона који су се такмичили на
5 терена за мини баскет и 2 терена за баскет на трави.
Потврда дугогодишње успешне сарадње јесте и признање
КСС-а које је том приликом уручено НИС-у за традиционалну
подршку турниру и допринос развоју дечје кошарке.
Заједно с Кошаркашким савезом Србије, поводом Европског првенства у кошарци, испред Пословног центра НИС-а на Но-вом
Београду, одржан је турнир у кошарци за најмлађе категорије
„Кобајаги европско првенство 2015“. Око 300 малишана имало
је прилику да покаже свој таленат на пет постављених терена
играјући кошарку по систему који се користи на Еуро Баскету
2015, по правилима „streetball 3 на 3“ кошарке. Подршка кошарци реализована је и ове године кроз генерално спонзорство Кошаркашког клуба „Партизан“ у циљу промоције највиших спортских вредности, тимског духа и врхунских резултата.
Као члан NIS Petrol Racing Team-a, Душан Борковић, најбољи
српски аутомобилиста, наставио је да ређа успехе и 2015. го-
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дине освојио другу европску шампионску титулу у аутомобилизму.
Кроз програм „Енергија спорта“, НИС је током 2015. године уложио 178 милиона динара.

Култура без граница
У оквиру програма који је намењен подршци култури, НИС
је остао доследан промоцији националних и међународних
фестивала врхунске вредности, културних институција, као и
афирмацији културних вредности и подршци талентованим
младим људима. На овај начин, компанија афирмише уметност
и врхунске уметничке вредности, као и културне пројекте од
националног и међународног значаја.
Тако је 43. ФЕСТ, највећа и најугледнија међународна филмска
смотра у овом делу Европе, већ традиционално 2015. године
одржана уз генерално спонзорство НИС-а, чиме компанија
даје допринос квалитету културне и уметничке продукције,
очувању културне баштине, као и охрабрењу младих и нових
идеја и иницијатива. Уз слоган „Ту смо! У сазвежђу победника“,
на фестивалу је приказано више од 90 премијерних филмова
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и одржано више од 250 пројекција.
Музички џез фестивал „Нишвил“ који је израстао у један од
најважнијих регионалних културних догађаја, захваљујући,
између осталог, и традиционалној подршци НИС-а, окупио је
у Нишу око 100.000 поштовалаца овог музичког жанра. Поред
финансијске подршке, НИС је и ове године, у циљу афирмације
младих и талентованих музичара организовао конкурс „Дај глас
за Нишвил“, намењен неафирмисаним и талентованим џез певачима. Победници конкурса, четири млада музичара, добили
су прилику да се представе публици и наступе на YouthStage-у
највећег регионалног џез фестивала.
Као регионална компанија која пружа подршку европским
интеграцијама земаља Балканског региона, НИС је по трећи
пут заредом подржао „Балкан Трафик“, музички фестивал
намењен промоцији културе и уметности овог дела Европе.
Фестивал је одржан у Бриселу, уз учешће познатих регионалних уметника, као што су Горан Бреговић, дувачки оркестар
Кристијана Азировића из Србије, музички састав „Диванхана“
из Сарајева, бугарски фолкорни ансамбл „Ботевград“. Поред
музичког програма, посебан део фестивала био је посвећен
балканском филму.
НИС је кроз програм „Култура без граница“ у 2015. години уложио 18,3 милиона динара.

адаптацију и опремање рачунарских учионица и лабораторија, као и подршка талентованим средњошколцима који су
нашу земљу представљали на престижним међународним
олимпијадама. Посебна пажња посвећена је активностима и
пројектима који доприносе реафирмацији и популаризацији
руског језика у нашој земљи. Организована је трећа НИС
олимпијада из руског језика, и отворена су укупно 3 билингвална српско-руска одељења у 3 школе у Алексинцу и Новом Саду. У сарадњи с Гаспром Њефтом и Фондацијом Новак
Ђоковић опремљено је низ лабораторија за физику и хемију
у основним и средњим школама у поплављеним подручјима.

Петница
Компанија је и у 2015. години наставила да подржава рад Истраживачке станице Петница, јединствене научне установе у
Европи.
Подршка Петници траје од 2009. године, када је рад станице
због финансијских тешкоћа доведен у питање. Од тада, НИС
сваке године помаже несметано одржавање семинара у овој
установи донацијом од 12 милиона динара.
Захваљујући помоћи НИС-а, у 2015. години одржано је 154 програма, кроз које је прошло 1550 полазника, сарадника и предавача.

Заједници заједно

Енергија знања
У оквиру програма „Енергија знања” у 2015. години потписани
су нови уговори о стратешкој сарадњи с Универзитетима у Новом Саду и Београду, настављена је сарадња с партнерским
факултетима и успостављена су 3 нова партнерства – с Машинским, Грађевинским и Хемијским факултетом Универзитета у
Београду.
На Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, на иницијативу НИС-а, акредитован је нови интердисциплинарни
студијски програм „Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса“ који се реализује у сарадњи са Ухтинским
државним техничким универзитетом из Руске Федерације, уз
подршку НИС-а.
Интензивно се радило на размени знања теорије и праксе. Факултети су поделили своја знања и искуства низом предавања
и радионица за запослене НИС-а. Такође, и наши запослени су
своја практична искуства пренели студентима и професорима
факултета.
Компанија у школској 2014/2015. години има закључених 47
уговора о стипендирању са најуспешнијим студентима који
се школују на циљаним факултетима Универтитета у Београду
и Новом Саду, али и Универзитетима у иностранству (25 студената на Универзитетима за нафту и гас у Руској Федерацији
и 1 стипендиста на Универзитету Кембриџ). Организовано је
низ студентских посета нашој компанији од којих се посебно
издвајају посете: 30 МБА студената Станфорд Универзитета Рафинерији нафте у Панчеву.
И ове године, један од циљева програма „Енергија знања“
јесте унапређење услова за рад у школама у земљи, кроз
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У циљу унапређења квалитета живота у локалним заједницама
у којима компанија послује и са идејом да успех није потпун,
док се не подели са другима, НИС седму годину заредом спроводи програм „Заједници заједно“ који се реализује у сарадњи
са 11 градова и општина: Београд, Нови Сад, Ниш, Панчево,
Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Житиште, Кањижа, Србобран
и Чачак.
У 2015. години у оквиру јавног конкурса изабрана су 152
пројекта која имају за циљ развој локалне заједнице, као и унапређење квалитета рада културних, образовних и спортских
институција и установа на локалном нивоу.
У склопу сарадње са Градом Београдом у 2015. години, између
осталог, позориште за децу и младе „Бошко Буха“ добило је
нову аудио и видео опрему у вредности од 4.000.000 динара.
Издвојена су и финансијска средства у износу од 1.500.000 динара за реконструкцију и опремање Лабораторије за физику
атома на Физичком факултету у Београду. Осим тога, уложено
је 1.552.236 динара у реновирање школске фискултурне сале у
Гимназији у Младеновцу, а кроз подршку пројекту „Игралиште
– вежбалиште, кутак за правилан развоја деце“ опремљена су и
два дечија игралишта у лазаревачким насељима „Вртић“ и „Стадион“ (900.000 динара).
На територији града Ниша, НИС је подржао пројекат санације
позорнице луткарског позоришта за децу (600.000 динара), као
и изградњу спортских терена у селу Медошевац поред Ниша
(700.000 динара). У уређење и надоградњу нишавског кеја уложено је 400.000 динара, а исти износ је издвојен и за формирање мултимедијалног центра у оквиру Екектротехничке школе „Мија Станимировић“.
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Настављена је сарадња и с градом Чачком, а протекле године
пажња је била усмерена на изградњу „Екополигона за стимулацију психомоторног развоја особа са сметњама у развоју“ у
оквиру ШОСО „1.новембар“ (1.240.605 динара), а издвојена су
и средства у износу од 750.000 динара за опремање кабинета
информатике за потребе ученика надарених за математику, информатику и природне науке у Гимназији у Чачку. Реализован
је пројекат изградње спортског терена за одбојку у ОШ „Танаско Рајић“ у вредности од 720.400 динара. Реч је о спортском
објекту који ће поред ученика школе, користити и такмичари у
оквиру Специјалне Олимпијаде Србије.
У склопу подршке локалној заједници у Новом Саду, издваја се
и пројекат изградње игралишта за децу у Месној заједници Кисач који је намењен најмлађој популацији свих узраста, као и
деци са сметањама у развоју (1.000.000 динара). Пројекат опремања „Едукативно-радног центра за оспособљавање младих са
аутизмом“ заживео је захваљујући финансијским средствима
компаније у износу од 800.000 динара. НИС је у 2015. години
помогао и пројекат опремања Новосадског парка соларним
фотонапонским панелима у дворишту ЕТШ „Михајло Пупин“ у
вредности од 700.000 динара.
У општини Зрењанин извршена је адаптација простора сале за
физичко васпитање у ОШ „Светозар Марковић Тоза“ (1.200.000
динара), као и санација санитарног чвора у Клубу за стара и одрасла лица (1.000.000 динара). Такође, НИС је подржао пројекат реконструкције Културног центра „Арадац“ у вредности од
300.000 динара.
У Панчеву је, између осталог, уложено 800.000 динара у ревитализацију Свечане сале Народног музеја у Панчеву. Реч је о
пројекту који је имао за циљ враћање у првобитно стање свих
осликаних површина, захваљујући чему је ова сала поново
добила своју естетску, репрезентативну и употребну функцију.
Исти износ издвојен је у реализацију пројекта адаптације и реконструкције постојећих просторија за складиштење опасног,
неопасног и другог отпада Дома здравља у Панчеву.
На територији општине Кикинда, извршена је реконтрукција
павиљона и Спортског центра „Језеро“ у чију сврху су издвојена средства у износу од 2.000.000 динара, чиме су створени услови за што квалитетнију организацију како међународних, тако и домаћих спортских манифестација. Осим тога,
у оквиру Школе за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју „6. Октобар“ адаптирни су делови
простора установе за образовање и васпитање ученика са
сметњама у развоју (1.200.000 динара). Захваљујући финансијској подршци НИС-а, ОШ „Миливој Оморац“ је добила нову
салу за физичко васпитање (1.000.000 динара), док су у Центру за стручно усавршавање Кикинда изграђене и опремљене учионице на отвореном, тзв. „Парк науке“, постављањем
тродимензионалних наставних објеката у износу од 750.000
динара.
У општини Србобран у 2015. години, у ромском насељу „Геданка“
изграђена су дечија игралишта у вредности од 800.000 динара
која су прилагођена деци млађег узраста. Такође, постављањем
безбедних справа, вишенаменских пењалица и љуљашки за
играње деце у вредности од 650.000 динара опремљена су дворишта три дечија вртића у оквиру Предшколске установе „Радост“.
У оквиру подршке пројектима у Житишту, изграђен је ринг за
кик-бокс на отвореном у чију реализацију је уложено 510.000
динара. Осим тога, у Основној школи „Свети Сава“ адекват-
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ним информационим технологијама опремљена је и адаптирана школска учионица (370.000 динара). Удружење спортских риболоваца „Карађорђево“ добило је нови простор за
едукацију, а у пројекат адаптације објекта уложено је 350.000
динара.
На територији општине Кањижа, обезбеђена су три нова ЕКГ
апарата за потребе педијатрије и хитне службе локалног Дома
здравља у вредности од 464.400 динара, а опремљено је и игралиште за децу у оквиру Центра за социјални рад Кањижа,
чиме су створени услови за игру у дневном боравку „Гнездо“
(390.000 динара).
У Новом Бечеју уложено је 300.000 динара за оспособљавање
Омладинског дома за потребе првенствено младих, али и свих
станивника Кумана, а компанија је подржала и реконструкцију
Дома културе општине Нови Бечеј - адаптирана је и опремљена галерија „Село“ која се налази у оквиру ове културне институције (300.000 динара).
У програм сарадње са локалном заједницом НИС је у 2015 године уложио 110.5 милиона динара.

Хуманитарне активности
Кроз хуманитарне пројекте, НИС пружа подршку и помаже угроженим категоријама становништва, а у оквиру овог програма у 2015. години реализовано је више значајних пројеката.
Компаније „Гаспром њефт“ и НИС су, заједно са Фондацијом Новак Ђоковић, током 2015. године реновирале и обновиле десет
школских кабинета за физику и хемију у основним и средњим
школама широм Србије у подручјима која су страдала у прошлогодишњим поплавама. Новчана средства у износу од 30
милиона динара која су сакупили Гаспром њефт и НИС, као и
запослени ове две компаније, усмерена су на реконструкцију
школских лабораторија, а реч је о пројекту који представља
значајан допринос образовању младих у Србији, што је један
од главних приоритета друштвено-одговорног пословања
како НИС-а, тако и нашег већинског акционара. У оквиру заједничке акције компанија Гаспром њефт и НИС, у сарадњи с Фондацијом најбољег тенисера света, нове кабинете за физику и
хемију добиле су школе у општинама Обреновац, Свијалнац,
Лазаревац, Крупањ, Уб, Петровац на Млави, као и у градовима
Ваљево, Шабац, Параћин и Смедеревска Паланка.
Запослени НИС-а су у оквиру корпоративне хуманитарне акције средином децембра 2015. године донирали школски прибор, играчке и одевне предмете за потребе Свратишта за децу
и младе у Новом Саду, како би помогли њиховом укључивању у
образовни систем и, самим тим, допринели њиховој бољој социјалној интеграцији.
Крајем 2015. године реализована је хуманитарна акција „Будућност се пише срцем“ у оквиру које су компанија и запослени
обезбедили преко 4,5 милиона динара намењених Клиници
за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у
Новом Саду (Породилиште „Бетанија“). Сакупљена средства усмерена су на набавку савремне ултразвучне дијагностике која
омогућује непрекидно праћење стања породиља у овој здравственој установи.
Компанија је кроз хуманитарне пројекте у 2015. години донирала 35,3 милиона динара.
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