
КОРПОРАТИВНИ
ПРОФИЛ



НИС Група је један од највећих вертикално интегрисаних енергетских система у 
југоисточној Европи. Тим који броји више од 11.000 запослених представља 
најважнији ресурс компаније и снагу за остварење запажених пословних 
резултата. Седиште компаније и главни производни капацитети налазе се у 
Републици Србији: нафтна и гасна налазишта, Рафинеријa нафте Панчево, 
складишта, као и мрежа бензинских станица. Циљ којем НИС тежи јесте да буде 
пример другима по ефикасности пословања и поштовању принципа одрживог 
развоја, као и да у изазовним макроекономским околностима обезбеди нове 
вредности за акционаре, запослене и заједницу у којој послује.

Основне делатности НИС групе су истраживање, производња и прерада нафте 
и природног гаса, промет широког асортимана нафтних и гасних деривата, као 
и реализација пројеката у области енергетике и петрохемије. 

Компанија НИС своје пословање развија у Србији и суседним државама 
балканског региона. Регионална експанзија одвија се у два основна правца – 
на пољу истраживања и производње нафте и гаса (у Румунији и Босни и 
Херцеговини) и кроз развој малопродајне мреже (у Босни и Херцеговини, 
Бугарској и Румунији). НИС на тржишту Балкана управља мрежом од преко 400 
бензинских станица у два бренда – NIS Petrol и премијум бренд GAZPROM. 
Поред тога, НИС је активан и на пољу трговине електричном енергијом где је, 
поред Србије, присутан и на регионалним тржиштима.

О КОМПАНИЈИ



Поред пословних активности, НИС константно тежи томе да унапреди локалну 
заједницу у којој послује, али и побољша живот људи који у њој живе. У том 
циљу реализује бројне друштвено одговорне пројекте, у које је само током 2020. 
године уложено више од 290 милиона динара, а напори компаније у овој 
области посебно су усмерени на младе. 

У 2020. години НИС је пословао под утицајем неповољних макроекономских 
околности, пре свега пада цена нафте и пандемије COVID-19. Као одговорна 
компанија, НИС је предузео све неопходне мере како би заштитио здравље 
својих запослених, сарадника и потрошача и био је међу првим компанијама у 
Србији које су оформиле кризни тим који је сарађивао са надлежним државним 
органима и спроводио препоруке здравствених стручњака. Поред тога, упркос 
знатно отежаним условима за рад, НИС је успео да одржи стабилност на 
тржишту Србије и очува ликвидност компаније. Један од приоритета НИС-а у 
2020. години била је и подршка заједници, пре свега медицинским радницима 
и здравственим установама широм Србије.

О КОМПАНИЈИ



МИСИЈА
Одговорно користећи природне ресурсе и савремене технологије,
пружити људима балканског региона енергију за кретање ка бољем.

ВИЗИЈА
НИС ће бити признати лидер балканског региона у свом ресору, по динамици
одрживог развоја и повећања ефикасности, испољавајући висок ниво друштвене
и еколошке одговорности, као и савремене стандарде услуживања купаца.

ВРЕДНОСТИ
О Д Г О В О Р Н О С Т
Наш резултат и безбедност, моја одговорност! Одговорна компанија и запослени 
који рационално користе ресурсе ради заједничке добробити.

Т Р А Н С П А Р Е Н Т Н О С Т
Отворени једни према другима! Кроз отворену и фер комуникацију, у којој смо сви 
једнаки, стварамо транспарентно радно окружење.

И Н О В А Т И В Н О С Т
Покрени своју радозналост! Проналазимо и подржавамо нова и увек боља 
решења, како бисмо стално себе унапређивали и остали лидери у индустрији.

С Т Р У Ч Н О С Т
Знање ствара нашу будућност! Све што стварамо засновано је на нашој стручности 
која инспирише промене у целој заједници.

О КОМПАНИЈИ



ДЕЛАТНОСТИ



У 2020. години остварен је укупан обим производње од

1,259 милиона условних тона
нафте и гаса на лежиштима у Србији и концесијама у иностранству.
Поред тога, избушено је

38 разрадних и 3 истражне бушотине
у Србији, као и 1 разрадна бушотина у Румунији. 

ИСТРАЖИВАЊЕ
И ПРОИЗВОДЊА

НИС је једина компанија у Србији која
се бави истраживањем и производњом 
нафте и гаса и већина нафтних 
налазишта налази се у Србији, док
се у региону истражни радови изводе
у Румунији и Босни и Херцеговини. 
Најстарија инострана концесија 
Компаније је у Анголи где производња 
тече од 1985. године. Основни циљ
у 2020. години у Блоку Истраживање
и производња био је на испуњењу плана 
производње нафте и гаса, реализацији 
пројеката геолошко-истражних радова
и повећању ефикасности 

геолошко-техничких активности.  
У оквиру Истраживања и производње 
послује и погон за припрему природног 
гаса, производњу ТНГ-а и газолина
и уклањање CО2 у Елемиру, чији је 
пројектовани капацитет 65.000 тона 
ТНГ-а и газолина годишње. У Елемиру
је смештено и Аминско постројење за 
пречишћавање природног гаса у ком
се примењује HiPACT технологија (High 
Pressure Acidgas Capture Technology). 
Начин прераде гаса у постројењу је такав 
да у потпуности спречава доспевање 
угљен диоксида у атмосферу. 



СЕРВИСИ

Компанија НИС има сопствене сервисне капацитете, који у потпуности задовољавају 
потребе Групе у сфери истраживања и производње нафте и гаса, али и пружају услуге 
трећим лицима. Услуге у области истраживања и производње нафте и гаса врше се 
путем геофизичких испитивања, израде, опремања и ремонта бушотина, као и 
спровођења специјалних операција и мерења на бушотинама.

Сервиси пружају и услуге одржавања нафтно-гасне опреме и средстава за рад, 
изградњу, реконструкцију и одржавање нафтно-гасних система и објеката, превоза 
терета и путника и ангажовања радних машина. Захваљујући савременој опреми, 
континуираном улагању у модернизацију опреме и искусним кадровима, изводили су 
радове у многим земљама широм света (Египат, Туркменистан, УАЕ, Русија и друге),
а тренутно су ангажовани у Босни и Херцеговини и Румунији. 

Како би остварила циљ у овом сегменту пословања, који се односи на јачање 
присуства како у окружењу, тако и на међународном тржишту, приоритет Компаније је 
модернизација опреме и обезбеђење што бољег квалитета пружених услуга.

Поред тога, од велике важности је и повећање техничко-технолошке ефикасности и 
раст упослености у НИС-у, али и другим компанијама. 



Рафинерија нафте у Панчеву једна је од најмодернијих
у региону, са максималним пројектованим капацитетом од

4,8 милиона тона годишње.
У модернизацију ове фабрике од 2009. године
инвестирано је више од

800 милиона евра,
од чега су значајна средства опредељена за пројекте заштите животне средине. 

Рафинерија нафте Панчево производи: моторна горива Евро-5 стандарда, 
авио-гориво, течни нафтни гас, нафтни кокс, сировине за петрохемијску 
индустрију, уље за ложење, битумене и остале нафтне деривате. 

ПРЕРАДА



У 2020. години учињен је нови искорак у унапређењу конкурентности 
Рафинерије у Панчеву почетком рада постројења за дубоку прераду са 
технологијом одложеног коксовања, вредног више од

300 милиона евра.

„Дубока прерада“ доноси бројне 
пословне користи:
• Повећање дубине прераде у рафинерији на 99,2 одсто, што је у рангу   
 најбољих светских рафинерија,

• Добијање већих количина тржишно највреднијих
 деривата (дизела, бензина и течног нафтног гаса),

• Почетак производње нафтног кокса у Србији,

• Јачање позиције лидера на домаћем тржишту нафтних деривата
 и унапређење конкурентности у региону,

• Подстицај домаћој привреди јер је локално ангажована радна
 снага на пројекту чинила више од 80 одсто извођача током изградње.

ПРЕРАДА



Током 2020. године, у Рафинерији нафте Панчево прерађено је

3,613 милиона тона
нафте и полупроизвода, што је за 7 одсто више у односу на 2019. годину.

Престанак производње
мазута са високим
садржајем сумпора

Повећање безбедности
радних процеса

Унапређење енергетске
ефикасности Рафинерије

Смањење емисија
SО2 за 98,8 одсто

„Дубока прерада“ доноси и значајно унапређење
заштите животне средине кроз:

ПРЕРАДА



Делатност Промета компаније НИС подразумева спољну и унутрашњу трговину, 
малопродају нафтних деривата и допунског асортимана, као и велепродају 
нафтних деривата. Међутим, у оквиру ове делатности НИС развија посебне 
пословне правце: снабдевање авио-горивом, снабдевање пловних објеката 
горивом, промет мазива и битумена. Све врсте горива пролазе строгу и редовну 
системску контролу квалитета и одговарају захтевима домаћих и међународних 
стандарда.

НИС у Србији и региону (Босна и Херцеговина, Бугарска и Румунија) руководи 
малопродајном мрежом од преко 400 малопродајних објеката, а на тржишту 
наступа са два бренда: NIS Petrol и премијум брендом бензинских станица – 
GAZPROM. Компанија стално тежи унапређењу свог пословања, што се огледа
и кроз модернизацију објеката малопродајне мреже.

Тако је у 2020. години, упркос веома изазовним околностима, НИС пустио у рад

14 савремених бензинских станица
 од чега осам у Србији и шест у региону (једну у Румунији и пет у БиХ). 

ПРОМЕТ



Поред тога, Kомпанија стално ослушкује потребе својих потрошача, те је 
пустила у рад мобилну апликацију Drive.Go, којом је омогућено да се купљено 
гориво на NIS Petrol  и GAZPROM бензинским станицама плати путем 
апликације, без одласка на продајно место.

Такође, 2020. годину обележили су и други значајни пројекти у области 
Промета, међу којима су и:

• Пакетомати –  услуга која омогућава преузимање пакета на чак 60
бензинских станица НИС-а, у сарадњи са компанијом D Express,
• ИПС (инстант плаћање)  - иновативни начин плаћања на бензинским 
станицама уведен у сарадњи са Народном банком Србије и Банком
„Поштанска штедионица“ која потрошачима омогућава опцију online
плаћања, односно плаћања путем QR кода,
• Активација картице „Са нама на путу“ на даљину – НИС је потрошачима 
омогућио да картицу лојалности брзо и ефикасно активирају без одласка на 
продајно место, уз праћење упутстава достављених на њихов мобилни
телефон. 

NIS Petrol и GAZPROM бензинске станице синоним су за квалитет услуга
и робе – то су модерни објекти изграђени по највишим еколошким, 
безбедносним и технолошким стандардима. Посебно место у малопродајној 
мрежи НИС-а заузимају модерне аутопутске бензинске станице, као што је 
„Нови Сад 16“, која је пуштена у рад у 2020. години. Ове бензинске станице 
прате најсавременије трендове у области малопродаје и поседују врхунску 
дигиталну технологију.

У 2020. години укупан обим промета износио је

3,538 милиона тона
нафтних деривата, уз раст извоза од 7 одсто. 

ПРОМЕТ



НИС се бави развојем инвестиционих пројекта за производњу електричне и 
топлотне енергије из конвенционалних, обновљивих и алтернативних извора 
енергије. Такође, ова делатност НИС-а подразумева набавку, продају и 
управљање портфолиом природног гаса, производњу и продају компримованог 
природног гаса, продају природног гаса, трговину електричном енергијом, 
развој и увођење стратешки важних енергетских и повезаних еколошких 
пројеката. Од посебне важности су развој и имплементација пројеката за 
повећање енергетске ефикасности.

која се реализује у сарадњи са руском компанијом „Гаспром енергохолдинг”. 
Изградња овог постројења је, упркос веома неповољним околностима, 
настављена у 2020. години, а пуштање у рад очекује се током 2021. У новој 
електрани производиће се топлотна енергија за потребе Рафинерије нафте 
Панчево, док ће произведена електрична енергија бити усмерена у енергетски 
систем Србије.

ЕНЕРГЕТИКА

Кључни пројекат НИС-а у области енергетике је изградња
Термоелектране-топлане „Панчево”



Од 2013. на нафтним и гасним пољима на осам локација у Србији, НИС је пустио 
у рад мале електранe чија је номинална електрична снага 14,5 MWe. 
Енергетска, еколошка и економска предност коришћења ових постројења је у 
производњи електричне и топлотне енергије из гаса који раније није био 
искоришћен због велике количине угљен-диоксида и азота или није могао бити 
валоризован због непостојања гасне инфраструктуре. Производња електичне 
енергије обавља се и на гасном пољу Жомбољ у Румунији. 

НИС развија и трговину електричном енергијом и поред тржишта Србије, 
присутан је и на регионалним тржиштима.

Програмом мера за смањење потрошње енергије и повећање енергетске 
ефикасности у НИС-у током 2020. остварена је уштеда у енергији од

5.758 toe.
Вредност уштеде износи

291 милион динара.

ЕНЕРГЕТИКА



РАЗВОЈ КОМПАНИЈЕ



Даљи развој НИС-а темељи се на корпоративној Стратегији 2025 чији је циљ 
обезбеђење даљег раста и профитабилности за акционаре, запослене и ширу 
друштвену заједницу.

Основни стратешки циљеви НИС-а су: 

СТРАТЕГИЈА 2025

Диверсификација пословања
изградњом нових капацитета
за производњу електричне
енергије

Оптимизација
оперативних
перформанси

Очување показатеља
производње и раста
ресурсне базе

Повећање дубине
и ефикасности прераде

Повећање продаје деривата
кроз сопствене канале продаје
и модернизација малопродајне
мреже



У 2020. години финансијски и оперативни показатељи НИС-а били су 
под снажним утицајем кризе на тржишту изазване пандемијом 
корона вируса. Упркос потреби да се остваре значајне уштеде на 
рачун капиталних и оперативних трошкова, НИС је очувао улагања у 
развојне пројекте на високом нивоу од

25,3 милијарде динара.
Највише је уложено у област истраживања и производње, односно 
даљи развој нафтних поља у Србији и региону. Такође, значајне 
инвестиције опредељене су за даљу модернизацију Рафинерије 
нафте у Панчеву, те развој малопродајне мреже НИС-а. 

Поред тога, НИС је остао стабилан извор прихода за акционаре и на 
име дивиденде из добити за 2019. годину исплатио

4,4 милијарде динара.
Обрачунате обавезе НИС групе по основу пореза
и других јавних прихода у 2020. години износе

179,5 милијарди динара.
Упркос негативним трендовима, показатељ
EBITDA очуван је на позитивном нивоу –

15,8 милијарди динара
као и позитиван новчани ток од

29,7 милијарди динара.
И поред бројних изазова, НИС група је у другом
полугодишту забележила нето добит од

2,7 милијарде динара
али су неповољне околности из првих шест месеци
допринеле да 2020. годину НИС заврши са губитком од

7,6 милијарди динара. 

ИНВЕСТИЦИЈЕ



ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Дигитални портфолио компаније састоји се од

110 пројеката и иницијатива
у свим областима пословања. Дигитална трансформација НИС-а заснива се на 
сталном унапређењу знања и вештина потребних за имплементацију иновација, 
изради дугорочних и краткорочних планова за сваки бизнис блок, дефинисању 
циљева и алата за њихово достизање и ангажовању експерата који омогућавају да 
сви задаци буду завршени успешно и на време. 

НИС је започео сарадњу са Електронским факултетом у Нишу, Електротехничким 
факултетом из Београда и Факултетoм техничких наука из Новог Сада, у циљу 
размене знања и повезивања академског и бизнис сектора, како би се успешно 
реализовали нови пројекти и производи намењени савременом тржишту. Поред 
сарадње са универзитетима, НИС негује партнерства и са ИТ компанијама, 
стартапима и ИТ заједницом у целини.



НИС је посвећен примени високих стандарда у области корпоративног 
управљања који се темеље на међународно прихваћеним начелима и најбољим 
искуствима светске праксе. Ефикасан рад органа управљања НИС-а обезбеђује 
стабилан развој Компаније и темељ је поверења акционара, инвеститора
и партнера. Ради што ефикасније комуникације са акционарима и 
инвеститорима НИС има канцеларије за послове са мањинским акционарима у 
Београду и Новом Саду, службу за односе са инвеститорима, посебан 
колцентар, електронску адресу и интернет-страницу.

НИС такође примењује и највише стандарде у погледу информисања 
заинтересованих страна, поштујући принципе двосмерне и транспарентне 
комуникације. У истраживању Агенције за односе са јавношћу «Прагма», у ком 
је учествовало 200 домаћих новинара, НИС је изабран за компанију која је у 
2020. години, обележеној пандемијом COVID-19, најуспешније комуницирала са 
новинарима. Такође, НИС је добитник признања часописа “PC Press” –

Топ 50 најбољих онлајн садржаја,
у категорији LinkedIn, што сведочи о успеху са којим је НИС
комуницирао са заинтересованим странама током 2020. године.

КОРПОРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ



У 2020. години солидарност, разумевање и сарадња били су од кључног значаја 
за успешно превазилажење изазова, а приоритети НИС-а у области друштвено 
одговорног пословања пратили су потребе друштва. Подршка здравственом 
систему Србије и помоћ заједници, посебно најосетљивијим категоријама 
становништва, били су у фокусу друштвено одговорних пројеката Компаније и 
њених запослених.

Реагујући брзо, у складу са новонасталом ситуацијом, НИС је одмах по 
проглашењу ванредног стања у Републици Србији, а услед епидемије новог 
корона вируса, донирао

270 тона авио горива
за националног авио превозника Air Serbia. На овај начин су омогућени летови 
којима су у нашу земљу допремани потребна медицинска опрема и апарати и 
превожени грађани који су се у том тренутку затекли ван граница Србије. Поред 
тога, већински акционар НИС-а, компанија „Гаспром њефт“ донирала је

1.500 тона горива
за потребе јавних служби Владе Републике Србије. 

Такође, НИС је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом за болнице у Београду обезбедио

56 кисеоничких протокомера
који се користе у терапији оболелих од COVID-19.

ДРУШТВЕНА
ОДГОВОРНОСТ



Вођен жељом да захвали лекарима и 
другом медицинском особљу на 
напорима које улажу како би 
помогли пацијентима, НИС је:
• Поклонио 500 комплета хируршких униформи Клиничком центру
 Србије и новој болници у Батајници,

• Обезбедио вредне донације за набавку неопходне опреме
 за дијагностику вируса SARS-Cov-2 Институту за вирусологију,
 серуме и вакцине „Торлак“, односно за набавку рачунарске
 опреме за Општу болницу у Чачку,

• Уступио путничко возило за превоз породиља и беба
 Клиничком центру Војводине,

• За све пацијенте и запослене у Клиничком центру Србије,
 КБЦ „Звездара“, КБЦ „Бежанијска Kоса“, болници „Др Драгиша
 Мишовић“,  Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“
 из Зрењанина и привременој болници у београдској “Арени”,
 НИС је обезбедио око 60.000 литара пијаће  воде „Јазак“. 

ДРУШТВЕНА
ОДГОВОРНОСТ



У подршку здравственим установама, као и целој заједници, укључили су се и 
чланови Клуба волонтера НИС-а који броји око 1.700 чланова, запослених 
Компаније. Они су у 2020. години реализовали више од 2.000 волонтерских 
сати, током којих су, између осталог, обишли здравствене установе у 
партнерским општинама и градовима које је НИС подржао кроз програм 
„Заједници заједно 2019“ и уредили и улепшали њихове просторије и 
окружење. Поред здравствених установа, акције Клуба волонтера НИС-а биле 
су усмерене и на подршку најугроженијим категоријама становништва, односно 
особама старијим од 65 година.

Њима су чланови Клуба током ванредног стања помагали у набавци намирница 
и лекова, а своју помоћ су пружили  и ватрогасци НИС-а из Кикинде који су 
учествовали у дезинфекцији јавних површина у том граду.

Иако је основна активност била усмерена на подршку у сузбијању епидемије, 
НИС је остао ангажован и на другим пољима када је реч о подршци заједници, 
па су тако чланови Клуба волонтера учествовали и у уређивању дечјег 
игралишта у Лесковцу, као и у паковању „Јазак“ воде коју је Компанија 
обезбедила за грађане Блаца и Ивањице који су претрпели штету у поплавама.

ДРУШТВЕНА
ОДГОВОРНОСТ



НИС је у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије спровео конкурс 
„Заједници заједно 2020“ на ком су изабрана 72 пројекта у 12 партнерских 
локалних самоуправа. На овај начин НИС је уложио 114,5 милиона динара
у реализацију пројеката којима се унапређује дигитализација наставног 
процеса и увећава безбедност деце и наставника у школама широм Србије. 

Важност и исправност одлуке НИС-а да се подржи дигитализација у 
образовању доказана је и током епидемије корона вируса, јер је велики број 
ученика наставу похађао „на даљину“, односно путем дигиталних платформи, за 
шта је добра опремљеност домаћих школа од пресудног значаја.

НИС је и у 2020. години остао поуздан партнер својим дугогодишњим 
сарадницима. Тако је настављена сарадња са Кошаркашким клубом 
„Партизан“, а Компанија је поново подржала јединствену међународну културну 
манифестацију – Београдски фестивал игре, као и Фестивал науке у Београду 
који је због епидемиолошке ситуације одржан на дигиталним платформама. 

ДРУШТВЕНА
ОДГОВОРНОСТ



У 2020. години настављено је и спровођење програма „Енергија знања“, путем 
кога НИС сарађује са образовним и научним институцијама у земљи и 
иностранству. НИС je потписао Меморандуме о сарадњи са Електротехничким 
факултетом у Београду и Факултетом техничких наука у Новом Саду, којима је 
предвиђена размена знања и искустава у областима од интереса за пословање 
НИС-а. На Електронском факултету у Нишу, уз подршку НИС-а, отворена је 
co-working зона са вредном рачунарском опремом, намењена реализацији 
заједничких пројеката на пољу дигитализације и нових технологија. 
Реализовано је преко 35 гостујућих предавања стручњака НИС-а на 
партнерским факултетима београдског и новосадског универзитета.

Због ситуације изазване пандемијом COVID-19, предавања су организована 
онлајн. У 2020. години завршена је и израда уџбеника за почетни ниво учења 
руског језика за одрасле „Ни пуха ни пера!“, проистекао из сарадње Центра 
Руског географског друштва у Србији и НИС-а. 

На крају године, НИС и запослени Компаније наставили су дугогодишњу праксу 
– да усреће децу широм Србије. Овај пут персонализовани поклони су уручени 
штићеницима прихватилишта у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, као и 
школама за децу са развојним сметњама у Београду, Панчеву и Нишу.

ДРУШТВЕНА
ОДГОВОРНОСТ



ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 



У 2020. години НИС је обележио значајан јубилеј – 10 година извештавања о 
одрживом развоју по највишим међународним стандардима. Објављивање 
верификованог извештаја упркос свим изазовима које је 2020. година донела, 
представља нови велики успех НИС-а у овој области. Овим поводом, на 
екстерном сајту НИС-а објављена је и јединствена интерактивна верзија 
Извештаја о одрживом развоју за 2019. годину. 

НИС у Извештају препознаје 12 циљева Одрживог развоја Уједињених нација 
чијем испуњењу доприноси својим пословањем и на транспарентан начин 
представља свим заинтересованим странама своје пословне успехе, начин на 
који до њих долази, као и напоре да се оснажи заједница у којој компанија 
послује. И у будућем раду циљеви Одрживог развоја УН биће водиља и 
инспирација за НИС у напорима да се додатно оснажи заједница и допринесе 
општем бољитку.

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 



У истраживању „Talent X” које је спровео специјализовани портал Инфостуд, 
НИС је изабран за најпожељнијег послодавца у Србији. Велика је част носити 
ову титулу, посебно у периоду промена, нестабилности и сталног 
прилагођавања новим условима живота и рада. Овај успех истовремено је
знак да НИС иде у корак са временом и брине о новим генерацијама. 
Поузданост и континуитет у раду, ослушкивање потреба запослених и рад на 
унапређењу њиховог задовољства и посвећености, остаће приоритети HR 
пракси НИС-а. 

Дугорочни циљ НИС-а је да повећа посвећеност својих запослених и унапреди 
праксе из области људских ресурса, које ће запосленима пружити најбоље 
могуће искуство у раду. Пратећи потребе и очекивања запослених у условима 
„нове реалности“, али и глобалне трендове најбољих послодаваца у свету, НИС
је усвојио савремене флексибилне моделе рада. Ови модели пружају 
запосленима могућност рада од куће, постепеног повратка са породиљског 
одсуства на посао, прилику да сакупљају и искористе прековремене радне сате 
у оквиру „банке сати”, као и да раде у тзв. „co-working” канцеларијама  
послодавца у свом месту становања, у случају да се њихово радно место налази 
у другом граду.

Упркос бројним изазовима које је донела 2020. година, компанија НИС је успела 
да одржи континуирани развој запослених у свим сегментима пословања. Тако 
је у 2020. години, у сарадњи са екстерним сарадницима организовано 2.305 
обука, на којима је учествовало 3.366 полазника.   Спроведене обуке позитивно 
су утицале на развој како професионалних и личних, тако и лидерских вештина, 
неопходних  за успешно руковођење тимовима.

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 



НИС је и у 2020. години наставио са одговорним односом према природним 
ресурсима, као и са реализацијом значајног броја еколошких пројеката у свим 
сегментима пословања. У пројекте заштите животне средине уложено је више 
од 200 милиона динара. 

Безбедност и заштита здравља запослених, извођача, трећих лица, локалног 
становништва и животне средине представља приоритет за НИС. У области 
HSE-а (Health, Safety, Environment) НИС поставља најамбициознији циљ – нула 
повреда на раду и одсуство негативних утицаја на радну и животну средину. Да 
би циљ био спроведен у пракси, у  НИС-у је имплементирано 12 „Златних HSE 
правила“ којих морају да се придржавају сви запослени, као и остала лица на 
локацијама НИС-а, у циљу повећања безбедности на раду. 

У 2020. години НИС је унапредио безбедност радних процеса, те је индикатор 
повреда са изгубљеним данима (показатељ LTIF) смањен за осам одсто у односу 
на 2019. годину. Овај успех, уједно је и потврда да је економски развој, уз 
истовремено унапређење безбедности на раду и заштите животне средине, 
један од приоритета Компаније. 

БЕЗБЕДНОСТ И
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
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