
    

KОРПОРАТИВНА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 



  

ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ ВЕРТИКАЛНО ИНТЕГРИСАНИХ 
ЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 

Око 

3 МИЛИЈАРДЕ 
ЕВРА 
уложено је у развој НИС-а од 

2009. године 

Више од 

11.000 
запослених

Највећи буџетски 
уплатилац у Србији 
(сваке године више 
од 1 милијарде евра)

Развој пословања у 
Србији, Босни и 
Херцеговини, 
Бугарској 
и Румунији

Најзначајнији 
социјални 
инвеститор 
у Србији

Структура 
акционарског 
капитала  

Гаспром њефт 

56,15% 
Република Србија  

29,87% 
Мањински акционари 

13,98% 



    

ДЕЛАТНОСТИ 



  

ИСТРАЖИВАЊЕ 
И ПРОИЗВОДЊА 

СЕРВИСИ 

ПРЕРАДА 

ПРОМЕТ 

ЕНЕРГЕТИКА 



    

ИСТРАЖИВАЊЕ 
И ПРОИЗВОДЊА 



  

НИС је једина компанија 
у Србији која се бави 
истраживањем и 
производњом нафте 
и гаса







Већина налазишта 
компаније налази се 
на територији Србије







Најстарија концесија 
НИС-а је у Анголи 
(експлоатација нафте 
започета је 1985.године)

РЕЗУЛТАТИ У 
2018. ГОДИНИ: 


Произведено 

1,332 
МИЛИОНА 
условних тона нафтног 
еквивалента





Повећање резерви 
угљоводоника за 

1,46 
МИЛИОНА 
условних тона које је 
омогућило компензацију 
производње новим резервама 
на нивоу од 

111% 

У области истраживања и 
производње НИС пословање 
развија и у Румунији и Босни 
и Херцеговини



    

СЕРВИСИ 



  

НИС поседује савремену 
опрему за извођење радова 
у области истраживања и 
производње која омогућава 
задовољење потреба 
компаније и ангажовање 
на међународном 
тржишту

РЕЗУЛТАТИ У 
2018. ГОДИНИ: 


Завршено бушење 

60 
бушотина





Снимљено је 

1.117 
КВАДРАТНИХ 
КИЛОМЕТАРА 
у оквиру сеизмичких 
истраживања у Србији и 

223 
КВАДРАТНА 
КИЛОМЕТРА 
у Румунији

Услуге одржавања 
средстава за рад, 
изградњу и одржавање 
нафтно-гасних 
система и објеката





Превоз терета и 
ангажовање радних 
машина, услуге 
превоза путника и 
изнајмљивања  возила

Сервисне услуге у 
области истраживања 
и производње нафте 
и гаса (геофизичка 
испитивања, израда, 
опремање и ремонт 
бушотина, спровођење 
специјалних операција 
и мерења на 
бушотинама) 



    

ПРЕРАДА 



  

НИС управља 
Рафинеријом нафте у 
Панчеву, једном од 
најмодернијих на 

Балкану



 




Максимални 
пројектовани годишњи 
капацитет Рафинерије је 

4,8 
МИЛИОНА 

ТОНА 

РЕЗУЛТАТИ У 
2018. ГОДИНИ: 


Укупан обим прераде сирове 
нафте и полупроизвода износи 

3,8 МИЛИОНА 
ТОНА 
(6% више у односу на 2017. 
годину и представља највећи 
обим производње у последњих 
10 година)





Највећи обим производње  
и отпреме битумена у 
последњих 10 година 

416.000 ТОНА 

Производи: моторна горива 
Евро-5 стандарда, авио 
гориво, течни нафтни гас, 
сировине за петрохемијску 
индустрију, битумени и 
остали нафтни деривати





Кључни инвестициони 
пројекат у Рафинерији је 
изградња постројења за дубоку 
прераду: вредност 
инвестиције износи 

300 МИЛИОНА 
ЕВРА 



    

ПРОМЕТ 



  

НИС у Србији и земљама 
региона (Босни и 

Херцеговини, Бугарској и 
Румунији) управља 
мрежом од преко 

400 
БЕНЗИНСКИХ 

СТАНИЦА 


 

Више од 

20% 
малопродајне мреже је ван 

граница Србије





Два малопродајна бренда: 

NIS Petrol 

и GAZPROM 

РЕЗУЛТАТИ У 
2018. ГОДИНИ: 


Укупан обим промета 

3,7 МИЛИОНА 
ТОНА 
(7% више у односу на 2017. 
годину и највећи обим 
промета у последњих 
5 година) 



Раст обима извоза од 

14% 

Као посебне пословне 
правце НИС развија 
снабдевање авио-горивом, 
снабдевање пловних 
објеката, промет мазива 
и битумена



 
 
 
 
 


Развој програма лојалности 
„Са нама на путу“ у Србији 
и државама региона



 




 
НИС извози: енергетска и 
моторна горива, гасове, 
мазива, аромате



    

ЕНЕРГЕТИКА 



  

НИС се бави производњом електричне 
и топлотне енергије из конвенционалних 
и обновљивих извора, производњом 
и продајом компримованог природног 
гаса, продајом природног гаса, трговином 
електричном енергијом, развојем 
и увођењем стратешки важних 
енергетских пројеката, развојем 
и имплементацијом пројеката за 
повећање енергетске ефикасности





На нафтним и гасним пољима у Србији 
НИС поседује 14 малих електрана за 
производњу топлотне и електричне 
енергије - максимални капацитет је 

14,5 MW 




На пољу трговине електричном енергијом 
НИС је присутан на тржиштима Србије, 
Босне и Херцеговине, Румуније, Словеније 
и Мађарске, а тргује и на граници са 
Северном Македонијом

РЕЗУЛТАТИ У 
2018. ГОДИНИ: 


Производња електричне енергије 
износи 

152 GWh 




Обим уговорене трговине 
електричном енергијом износи 

1,25 TWh  




Ефекат мера енергетске и 
оперативне ефикасности износи 

354 МИЛИОНА 
ДИНАРА 

Кључни развојни 
пројекти који су у 
процесу реализације: 



Термоелектрана-
топлана (ТЕ-ТО) 
Панчево – 
пројектовани 
капацитет 

196 MW 




Ветропарк 
Пландиште – 
пројектовани 
капацитет 

102 MW 



    

ФИНАНСИЈСКИ 
ПОКАЗАТЕЉИ 
НИС ГРУПЕ ЗА 
2018. ГОДИНУ 



  

EBITDA: 

53,7 МИЛИЈАРДИ 
ДИНАРА 





Нето добит: 

25,1 МИЛИЈАРДА 
ДИНАРА 

Обавезе по основу пореза и других јавних прихода: 

192,7 МИЛИЈАРДИ 
ДИНАРА 




Исплата акционарима по основу дивиденде: 

6,9 МИЛИЈАРДИ 
ДИНАРА 

Инвестиције: 

41 МИЛИЈАРДА ДИНАРА 
(55% више од 2017. године)



    

СТРАТЕГИЈА 
РАЗВОЈА 2025. 



  

СТРАТЕШКИ 
ЦИЉЕВИ: 

•  Очување показатеља производње 
нафте и гаса и раст резерви 
угљоводоника

•  Даља модернизација Рафинерије 
нафте у Панчеву и максимално 
увећање профитабилности 
пословања

•  Форматирање и модернизација 
малопродајне мреже 

•  Освајање позиције регионалног 
лидера у области ефикасности 

•  Производња електричне енергије 
путем изградње нових производних 
капацитета

•  Континуални раст НИС-а као лидера 
на тржишту Србије уз максимизацију 
показатеља EBITDA и нето добити

Стратегијом развоја 
НИС-а до 2025. 
године постављени 
су темељи за даљи 
развој у изазовним 
макроекономским 
условима са циљем 
повећања вредности 
за акционаре, 
запослене и 
заједницу у којој 
НИС послује

Покренут је нови  
циклус инвестиција  
којим су у периоду од  
2017. до 2025. године 
планирана улагања од

2 МИЛИЈАРДЕ 
ЕВРА. 



    

ДИГИТАЛНА 
ТРАНСФОРМАЦИЈА 



  

Дигитализација се 
спроводи у свим 
бизнис сегментима





Препознато је више 
од 60 дигиталних 
пројеката од којих 
је више од 10 у фази 
реализације





Измена корпоративне 
културе на свим 
нивоима компаније – 
људи и вредности на 
првом месту

ЕФЕКТИ ДИГИТАЛНЕ 
ТРАНСФОРМАЦИЈЕ  


БЕЗБЕДНОСТ: 

•  Предиктивно отклањање инцидената

•  Аутоматизован систем издавања дозвола за извођење радова





ЕФИКАСНОСТ: 

•  Повећање ефикасности геолошких истраживања нафте и гаса

•  Смањење трошкова производње и прераде нафте

•  Боље сагледавање тржишта и комуникације са клијентима





ТЕХНОЛОГИЈА: 

•  Истраживање и примена у области дигиталних технологија

•  Партнерство у области дигиталних технологија



    

ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ 



  

ЧЕТИРИ СТУБА 
ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА: 
 
•  ЕКОНОМСКИ НАПРЕДАК

•  ЉУДСКИ РЕСУРСИ

•  БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ 
И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

•  ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ЗАЈЕДНИЦИ

Циљ компаније су радни 
процеси без повреда и 
негативних утицаја на 
животну средину





У пројекте заштите животне 
средине у 2018. години 
уложено је 

320 МИЛИОНА 
ДИНАРА 

ПРИНЦИПИ ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА ДЕО СУ 
СВАКОГ ПОСЛОВНОГ 
ПРОЦЕСА У НИС-У 



    

ДРУШТВЕНО 
ОДГОВОРНО 
ПОСЛОВАЊЕ 



  

НИС друштвено одговорне 
програме реализује под 
слоганом „Будућност на 
делу“, а у фокусу су подршка 
младима и развој локалне 
заједнице





Партнерство са 

13 ЛОКАЛНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 
широм Србије кроз програм 
„Заједници заједно“ 





Од 2009. године у различите 
пројекте уложено је око 

30 МИЛИОНА 
ЕВРА 

КЉУЧНИ ПРАВЦИ 
ПОДРШКЕ СУ: 
 


•  Унапређење рада научних и 
образовних установа 


•  Подршка здравственим и  
социјалним институцијама  
од ширег друштвеног значаја 


•  Развој спортске инфраструктуре 


•  Промоција културе и уметности 


•  Филантропске и волонтерске  
акције које иницирају или у  
којима учествују запослени  
компаније НИС



    

ЉУДСКИ 
РЕСУРСИ 



  

Више од 

11.000 
ЗАПОСЛЕНИХ 






Континуирани

професионални

развој 







За обуке запослених НИС је 
само у 2018. години издвојио 

237 МИЛИОНА 
ДИНАРА, 
а реализовано је више од 

2.200 ОБУКА 

НИС ЗАПОСЛЕНИМА 
ОМОГУЋАВА БРОЈНЕ 
МАТЕРИЈАЛНЕ И 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
БЕНЕФИТЕ:  

•  Бесплатне спортске  
активности и рекреацију

•  Тренинге и обуке

•  Догађаје за запослене

•  Компанијске бонусе

Преко 

1.000 
СТУДЕНАТА 
стекло је прве радне 
навике и искуства 
у НИС-у





Кроз програм 
„Повратак у Србију“ 
НИС стимулише 
повратак стручњака 
у Србију и омогућава 
им ангажовање на 
пројектима у 
компанији



  

ХВАЛА 


