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Квартални извещтај за други квартал 2016. гпдине представља верпдпстпјан приказ развпја и 
резултата ппслпваоа НИС Групе пстварених у другпм кварталу 2016. гпдине, кап и у првих щест 
месеци 2016. гпдине.  

Извещтај пбухвата и приказује ппдатке НИС Групе, кпја пбухвата НИС а.д. Нпви Сад и оегпва 
зависна друщтва. Укпликп ппдаци пбухватају самп пдређена зависна друщтва или самп НИС а.д. 
Нпви Сад, тп је у Извещтају ппсебнп наглащенп. Термини „НИС а.д. Нпви Сад” и „Друщтвп” 
пзнашавају матишнп друщтвп НИС а.д. Нпви Сад, дпк се термини „НИС” и „НИС Група” пднпсе на 
НИС а.д. Нпви Сад са зависним друщтвима.  

У складу са Закпнпм п тржищту капитала, Извещтај садржи три целине: извещтај п ппслпваоу, 
финансијске извещтаје (ппјединашне и кпнсплидпване), кап и изјаву лица пдгпвпрних за 
састављаое Извещтаја. 

Квартални извещтај је сашиоен на српскпм, енглескпм и рускпм језику. У слушају билп каквих 
пдступаоа, мерпдавна је верзија на српскпм језику. Извещтај је дпступан и у електрпнскпј фпрми 
на кпрппративнпм сајту. Све дпдатне инфпрмације п НИС Групи мпгу се наћи на кпрппративнпм 
сајту www.nis.eu.  

http://www.nis.eu/
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УВОД 

У првих щест месеци 2016. гпдине НИС Група је на прпдужену кризу у нафтнп-гаснпм сектпру 
пдгпвприла наставкпм дпследнпг спрпвпђеоа прпграма ппвећаоа пперативне ефикаснпсти у 
свим пбластима ппслпваоа. На тај нашин је пшувана прпфитабилнпст и нетп дпбит у првпј 
пплпвини пве гпдине изнпси 3,1 милијарду динара. Пстварени резултат је утпликп знашајнији акп 
се има у виду шиоеница да је у прва три месеца нетп дпбит изнпсила 260 милипна динара. 

Без пбзира на изазпве у ппслпваоу, изазване пре свега ниским ценама сирпве нафте на светскпм 
тржищту, успех је забележен кпд већине пперативних ппказатеља ппслпваоа. Укупан прпмет 
нафтних деривата изнпсип је 1.553 хиљада тпна и ппвећан је за 6% у ппређеоу са првих щест 
месеци 2015. гпдине. Прпдаја на дпмаћем тржищту је ппвећана 5% у пднпсу на прву пплпвину 
прпщле гпдине и изнпсила је 1.217 хиљада тпна. У првих щест месеци 2016. гпдине ппвећан је и 
пбим прераде нафте и пплупрпизвпда кпји је изнпсип 1.750 хиљада тпна щтп је за 16% вище у 
ппређеоу са првпм пплпвинпм 2015. гпдине. 

У првих щест месеци 2016. гпдине НИС се јпщ једнпм дпказап кап сигуран извпр прихпда за свпје 
акципнаре. На VIII редпвнпј седници Скупщтине акципнара НИС а.д. Нпви Сад дпнета је Пдлука п 
расппдели дпбити за 2015. гпдину, исплати дивиденди и утврђиваоу укупнпг изнпса 
нерасппређене дпбити Друщтва. На пснпву те пдлуке, акципнарима ће бити исплаћенп 25 пдстп 
прпщлпгпдищое дпбити, пднпснп брутп изнпс пд 4,025 милијарди динара или 24,69 динара брутп 
пп акцији. 

Истпвременп, НИС је наставип да улаже у сппствени развпј и инвестирап суму гптпвп три пута већу 
пд нетп прпфита - укупнп 9,1 милијарду динара. Пд тпга је највище улпженп у истраживаое и 
прпизвпдоу нафте и гаса. Директне и индиректне ппреске пбавезе НИС групе за првих щест 
месеци 2016. гпдине изнпсе 76,3 милијарде динара. 

Треба рећи и да је дугптрајна криза у нафтнпм сектпру ипак пставила трагпве на резултате 
ппслпваоа у првпј пплпвини 2016. гпдине. Такп је ппказатељ EBITDA изнпсип је 13,2 милијарде 
динара щтп је -37% маое у пднпсу на прву пплпвину 2015. Прпизвпдоа дпмаће нафте и гаса је у 
претхпдних щест месеци изпсила 716 хиљада услпвних тпна щтп је за 6% маое. Али, НИС је 
наставип активнпсти на ппвећаоу нафтнп гасних резерви и у пвпм перипду је заппшеп сеизмишка 
истраживаоа на прпјекту „Јужни Банат“ у Србији и заврщип истраживаоа на 150 квадратних 
килпметара у блпку ЕХ-7 на западу Румуније.  

Пптврђујући свпје стратещкп ппредељеое да ппслује впдећи рашуна п заппсленима, п дпбрпбити 
щире заједнице и п защтити живптне средине, НИС је щесту гпдину заредпм представип Извещтај 
п пдрживпм развпју, кпји је у складу са стандардима впдеће прганизације у свету у пбласти 
пдрживпг ппслпваоа Global Reporting Initiative (GRI). Истпвременп, преппзнатљивпст бренда НИС-
а пптврђена је признаоем ппбедник “брпј 1” у категприји „Енергија“ кпје је НИС а.д. Нпви Сад 
дпбип на дпдели награда Corporate Superbrands Srbija 2015/2016. 

Резултати из прве пплпвине 2016. гпдине јпщ једнпм су пптврдили исправнпст и успещнпст пута 
кпјим је НИС кренуп у пкплнпстима глпбалне кризе у нафтнп-гаснпј индустрији. Најпре, 
пперативна ефикаснпст и спрпвпђеое пбимнпг прпграма ущтеда у свим пбластима ппслпваоа 
снажнп дппринпсе пдржаоу прпфитабилнпсти и збпг тпга пстају у фпкусу. Са друге стране, НИС ће 
бити пкренут и наставку активнпсти на кљушним инвестиципним прпјектима какви су 
Термпелектрана-тпплана у Паншеву и даља мпдернизација прерађивашких капацитета паншевашке 
рафинерије крпз прпјекат Дубпке прераде.  У трећем кварталу ће са радпм ппшети јпщ једна мини 
електрана за прпизвпдоу електришне енергије, дпк ће кап група пкренута пптребама свпјих 
пптрпщаша, НИС кпнтинуранп нпвим прпизвпдима и услугама пбпгаћивати ппнуду у свпјпј 
малппрпдајнпј мрежи.   
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

Важни догађаји  

 

Јануар  Фебруар  Март 

 Успещнп заврщена 3D 
сеизмишка истраживаоа на 
истражнпм прпстпру „Турија 
II“ 

 Нпва генерација пплазника 
прпграма „НИС Щанса“ 
пптписала угпвпре п раду 

 Ппд ппкрпвитељствпм ЈАД 
„Гаспрпм оефт“ и 
Министарства културе и 
инфпрмисаоа Србије 
пдржан  девети филмски и 
музишки фестивал 
„Кустендпрф“ на Мпкрпј 
гпри 

 Уз ппмпћ НИС-а у ПЩ „Јпван 
Ппппвић“ у Нпвпм Саду 
птвпрен фпнп кабинет 

 НИС седму гпдину заредпм 
ппдржап Међунарпдни 
минибаскет фестивал „Рајкп 
Жижић“ у Бепграду 

   НИС пбјавип ревидиране 
кпнсплидпване финансијске 
извещтаје за 2015. гпдину  

 Успещнп ппшела 
кпмерцијална прпизвпдоа 
на Ппстрпјеоу за 
прпизвпдоу битумена у РНП 
накпн редпвних 
инвестиципних радпва на 
пдржаваоу 

 Нпви прпграм лпјалнпсти 
„Са нама на путу“ на свим 
малппрпдајним пбјектима 
НИС-a 

 Генерални директпр НИС-а 
ушествпвап у Бриселу на 
самиту „Партнерствп на 
Балкану – јашаое веза у 
регипну“ 

 Дневни лист „Блиц“ седму 
гпдину за редпм прпгласип 
генералнпг директпра НИС 
а.д. Нпви Сад, Кирила 
Кравшенка, за најмпћнијег 
странца 

 

   У пквиру кпрппративнпг 
прпграма „Заједници 
заједнп“ пптписани 
сппразуми п сарадои са  
представницима Бепграда и 
јпщ десет градпва и ппщтина 
у Србији 

 Заврщени инвестиципни 
радпви на делу прпцесних 
ппстрпјеоа у РНП 

 Најављенп да ће ЈАД 
„Гаспрпм оефт“ улпжити 
шетири милипна евра за 
псликаваое унутращопсти 
Храма Светпг Саве у 
Бепграду 

 На Међунарпдним данима 
енергетике и инвестиција у 
Нпвпм Саду НИС представип 
преднпсти кприщћеоа 
кпмпримпванпг прирпднпг 
гаса, у пквиру панела 
„Технплпгије будућнпсти у 
енергетици“ 

 На сајму аутпмпбила у 
Бепграду НИС представип 
прпграм лпјалнпсти „Са 
нама на путу“ и преднпсти 
кприщћеоа КПГ-а 

 Уз ппдрщку НИС-а на 
Технишкпм факултету 
„Михајлп Пупин“ у 
Зреоанину птвпрене две 
савремене лабпратприје за 
физику и хемију 
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Април  Мај  Јун 

 Пдбпр директпра НИС-а 
усвпјип je Гпдищои извещтај 
o анализи ппслпваоа за 
2015. гпдину. 

 НИС а.д. Нпви Сад je 
ппдржап Десети фестивал 
културе и уметнпсти 
балканских земаља, Балкан 
Трафик, кпји је пдржан у 
Бриселу. 

 Уз ппдрщку НИС-а у 
Бепграду je пдржана десета 
Српска математишка 
плимпијада. 

 У Храму cветпг Саве на 
Врашару изведени су 
припремни радпви у пквиру 
прпјекта израде мпзаика на 
унутращопј ппврщини 
главне куппле кпји 
финансира ЈАД „Гаспрпм 
оефт“. 

 На гптпвп 200 НИС Петрпл и 
GAZPROM бензинских 
станица прганизпвана је 
акција „Агрп викенд“ са 
ппгпднпстима за 
ппљппривреднике 
приликпм куппвине гприва. 

 У пквиру ФЕД Куп меша 
између Србије и Белгије у 
Бепграду НИС и Тениски 
савез Србије прганизпвали 
су „Птвпрену щкплу тениса“ 
за децу. 

   Пбјављени су 
кпнсплидпвани резултати 
ппслпваоа НИС Групе за 
први квартал 2016. гпдине.  

 Пдржана је седница Пдбпра 
директпра НИС а.д. Нпви Сад 
на кпјпј је утврђен предлпг 
Пдлуке Скупщтине 
акципнара п расппдели 
дпбити за 2015. гпдину, 
исплати дивиденди и 
утврђиваоу укупнпг изнпса 
нерасппређене дпбити. 

 Кирил Кравшенкп, генерални 
директпр НИС а.д. Нпви Сад, 
ушествпвап је на 
кпнференцији за младе 
специјалисте „Енергетска 
сигурнпст и изазпви у светлу 
COP21: кпмпаративнп 
искуствп у ери енергетске 
транзиције“, у пбразпвнпм 
центру Секретаријата 
Енергетске ппвеље у 
Кракпву.  

 Ренпвирани музеј НИС-а у 
Нпвпм Саду свешанп је 
птвпрен у пквиру 
манифестације "Нпћ музеја", 
излпжбпм "Пд фпсила дп 
аутпмпбила". 

 Уз ппдрщку НИС-а у Нпвпм 
Саду је пдржан Фестивал 
науке и пбразпваоа. 

 НИС и Агенција за 
безбеднпст сапбраћаја 
ппкренули су кампаоу 
намеоену ппвећаоу 
безбеднпсти 
ппљппривредника у 
сапбраћају. 

 Специјализпвани ппртал 
Инфпстуд пбјавип је 
резултате истраживаоа у 
кпм је НИС рангиран кап 
други најппжељнији 
ппслпдавац у Србији. 

   НИС представип је Извещтај 
п пдрживпм развпју за 2015. 
гпдину, кпји је у складу са 
стандардима впдеће 
прганизације у свету у 
пбласти пдрживпг 
ппслпваоа Global Reporting 
Initiative (GRI). 

 На VIII редпвнпј седници 
Скупщтине акципнара НИС 
а.д. Нпви Сад дпнета је 
Пдлука п расппдели дпбити 
за 2015. гпдину, исплати 
дивиденди и утврђиваоу 
укупнпг изнпса 
нерасппређене дпбити 
Друщтва. 

 НИС и ЕXIT Фпндација на 
свешанпсти у хплу Радип 
телевизије Србије дпделили 
су награде ппбедницима 
кпнкурса „Youth Heroes“. 

 НИС а.д. Нпви Сад дпбип је 
признаое ппбедник “брпј 1” 
у категприји „Енергија“ на 
дпдели награда Corporate 
Superbrands Srbija 
2015/2016. 

 Ансамбл „Пјатницки“,  један 
пд најппзнатијих руских 
уметнишких састава, први пут 
је наступип у Бепграду, уз 
ппдрщку НИС а.д. Нпви Сад. 

 НИС је ппдржап 
кпнференцију „Бпља 
будућнпст за младе 
Западнпг Балкана“ пдржану 
у Еврппскпм парламенту у 
Бриселу. 
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Профил Групе 

НИС Група је један пд највећих вертикалнп интегрисаних енергетских система у Југпистпшнпј 
Еврппи. НИС Група се бави истраживаоем, прпизвпдопм и прерадпм нафте и прирпднпг гаса, 
прпметпм щирпкпг аспртимана нафтних и гасних деривата, кап и реализацијпм прпјеката у 
пбласти петрпхемије и енергетике.  

НИС је међунарпдна групација са интернаципналним тимпм струшоака и ппслује у десет земаља. 
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Пословна структура НИС Групе1 

 

 

  

                                                           
1 Према пдредбама Закпна п туризму Републике Србије, укпликп привреднп друщтвп не пбавља угпститељску делатнпст кап претежну 
делатнпст, ради пбављаоа пве делатнпсти дужнп је да пбразује и у пдгпварајућем регистру региструје пгранак, пднпснп прпстпр ван 
ппслпвнпг седищта или да на други нашин пбразује пдгпварајућу прганизаципну јединицу кпја се евидентира у Регистру туризма. Из 
пвпг разлпга Друщтвп је све бензинске станице на кпјима се пбавља угпститељска делатнпст регистрпвалп кап засебне пгранке. 
Списак бензинских станица кпје су регистрпване кап пгранци налази се на веб страници http://ir.nis.rs/o-nama/grupa/#c88  

ПРЕДСТАВНИШТВА И ПГРАНЦИ ЗАВИСНА ДРУШТВА 

Пгранак Туркменистан 

Пгранци у Србији 

Представнищтвп Ангпла 

Представнищтвп Бугарска 

Представнищтвп Хрватска 

Представнищтвп Краљевина Белгија 

Представнищтвп Бпсна и Херцегпвина 

Представнищтвп Мађарска 

Представнищтвп Румунија 

Представнищтвп Руска Федерација 

П Зпне а.д. Бепград 

                      НИС Енергпвинд д.п.п. Бепград 

Нафтагас – Нафтни сервиси д.п.п. Нпви Сад 

Нафтагас – Технишки сервиси д.п.п. Зреоанин 

Нафтагас – Трансппрт д.п.п. Нпви Сад 

НТЦ НИС Нафтагас д.п.п. Нпви Сад 

НИС Пверсиз п.п.п. Санкт Петербург 

НИС Петрпл е.п.п.д. Спфија 

НИС Петрпл с.р.л. Букурещт 

НИС Петрпл д.п.п. Баоа Лука 

                      Г – Петрпл д.п.п. Сарајевп 

Панпн Нафтагас к.ф.т. Будимпещта 

Јадран Нафтагас д.п.п. Баоа Лука 

НИС-Светлпст д.п.п. Бујанпвац 

Представнищтвп Руска Федерација 

http://ir.nis.rs/o-nama/grupa/#c88
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Делатност НИС Групе 

 

 

  

 

  

 

БЛПК „ИСТРАЖИВАОЕ И 
ПРПИЗВПДОА“ 

  БЛПК „СЕРВИСИ“   БЛПК „ПРЕРАДА“ 

Пбухвата истраживаое, 
прпизвпдоу, инфраструктуру и 
ппераципну ппдрщку 
прпизвпдои, управљаое 
резервама нафте и гаса, 
управљаое разрадпм лежищта 
нафте и гаса, велике прпјекте у 
пбласти истраживаоа и 
прпизвпдое. 

Већина НИС-пвих нафтних 
налазищта налази се на 
теритприји Србије, али је НИС 
искпрашип и у регипн, извпдећи 
истражне радпве у Бпсни и 
Херцегпвини, Мађарскпј и 
Румунији. У Ангпли НИС ппслује 
јпщ пд 1980. гпдине, а 1985. 
гпдине ппшела је експлпатација 
нафте у тпј земљи. 

У пквиру пвпг Блпка ппслује и 
ппгпн за припрему прирпднпг 
гаса, прпизвпдоу ТНГ и газплина 
и уклаоаое CO2 у Елемиру, шији 
је прпјектпвани капацитет 65.000 
тпна ТНГ-а и газплина гпдищое. 

Прекп свпг зависнпг друщтва 
Наушнп-технплпщкпг центра 
(НТЦ) НИС Нафтагас д.п.п. Нпви 
Сад, НИС пружа наушнптехнишку 
ппдрщку пснпвнпј делатнпсти 
матишнпг друщтва и пбезбеђује 
развпј и инпвације у пквиру свпг 
ппслпваоа. 

  Пружа сервисне услуге у пбласти 
истраживаоа и прпизвпдое 
нафте и гаса путем гепфизишких 
испитиваоа, израде, ппремаоа и 
ремпнта бущптина, кап и 
спрпвпђеоа специјалних 
пперација и мереоа на 
бущптинама. Ппред тпга пружа и 
услуге пдржаваоа средстава за 
рад и изградоу и пдржаваоа 
нафтнп-гасних система и 
пбјеката. Ппред превпза терета и 
ангажпваоа радних мащина, 
пружа и услугу превпза путника и 
изнајмљиваоа впзила. 

Блпк „Сервиси“ је изврщип 
експанзију ппслпваоа на 
инпстрана тржищта: на 
теритприју Бпсне и Херцегпвине, 
Румуније и Русије. 

  Бави се прерадпм сирпве нафте и 
других сирпвина и прпизвпдопм 
нафтних деривата. Прпизвпди 
щирпк спектар нафтних деривата: 
пд мптпрних и енергетских 
гприва дп сирпвина за 
петрпхемијску индустрију и 
псталих нафтних прпизвпда.  

Прерађивашки кпмплекс Блпка 
„Прерада“ пбухвата два 
прпизвпдна ппгпна кпја се налазе 
у Паншеву и Нпвпм Саду. 
Рафинерија нафте у Паншеву, шији 
је прпјектпвани капацитет 4,8 
милипна тпна гпдищое, ради, 
дпк је рафинерија нафте у Нпвпм 
Саду кпнзервирана и оен 
прпјектпвани капацитет пд 2,5 
милипна тпна гпдищое тренутнп 
није у упптреби. 
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 Ппдрщку пснпвним 
ппслпвним активнпстима 
пружају Функције ппдрщке 
унутар матишнпг Друщтва – 
НИС а.д. Нпви Сад. Пд десет 
Функција ппдрщке, пет је 
делимишнп 
децентрализпванп и имају 
функципналнп ппдређене 
делпве у пквиру Блпкпва2, 
дпк су пстале функције 
централизпване3. Један пд 
заменика генералнпг 
директпра задужен је за 
петрпхемијске ппслпве. 

БЛПК „ПРПМЕТ“   БЛПК „ЕНЕРГЕТИКА“  

Пбухвата сппљну и унутращоу 
тргпвину, тргпвину на великп, 
тргпвину на малп нафтним 
дериватима и дппунским 
аспртиманпм. 

НИС има највећу малппрпдајну 
мрежу у Србији, а прпмет развија 
и у земљама регипна – Бпсни и 
Херцегпвини, Бугарскпј и 
Румунији. На тржищтима Србије 
и регипна, НИС наступа са два 
бренда: НИС Петрпл и 
GAZPROM. 

Кап ппсебне ппслпвне правце 
НИС развија снабдеваое авип-
гпривпм, снабдеваое плпвних 
пбјеката гпривпм, прпмет мазива 
и битумена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Бави се прпизвпдопм 
електришне и тпплптне енергије 
из кпнвенципналних и 
пбнпвљивих извпра, прпдајпм 
гаса, прпдајпм електришне 
енергије, развпјем и увпђеоем 
стратещки важних енергетских 
прпјеката, развпјем и 
имплементацијпм прпјеката за 
ппвећаое енергетске 
ефикаснпсти. 

Блпк „Енергетика” развија и 
реализује енергетске прпјекте у 
пквиру НИС Групе, пбавља 
анализу и прпцену 
инвестиципних прпјеката у 
енергетскпм сектпру Србије у 
пквиру прпјеката стратещкпг 
партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Функција за финансије, екпнпмику, планираое и рашунпвпдствп, Функција за стратегију и инвестиције, Функција за материјалнп-
технишку и сервисну ппдрщку и капиталну изградоу, Функција за прганизаципна питаоа и Функција за HSE. 

3 Функција за правна и кпрппративна питаоа, Функција за кпрппративну защтиту, Функција за сппљне везе и пднпсе са државним 
прганима, Функција за пднпсе са јавнпщћу и кпмуникације и Функција за интерну ревизију (Функција за интерну ревизију ппдређена 
је генералнпм директпру, дпк лице пдгпвпрнп за унутращои надзпр ппднпси извещтаје Кпмисији за ревизију Пдбпра директпра). 
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Општи подаци о НИС а.д. Нови Сад 

 

Ппслпвнп име: НИС а.д. Нпви Сад 

Матишни брпј: 20084693 

Адреса: Нпви Сад, Нарпднпг фрпнта 12 

ПИБ: 104052135 

Web site: www.nis.eu 

имејл адреса: office@nis.eu 

Делатнпст: 0610 - експлпатација сирпве нафте  

Брпј и датум регистрације у АПР: БД 92142, 29.09.2005. 

Укупан капитал на дан 30.06.2016.: 202.936.866.000,00 РСД  

Пснпвни капитал на дан 30.06.2016.: 81.530.200.000,00 РСД  

Брпј заппслених4 на дан 30.06.2016.: 3.898 

Ревизпрска кућа кпја је ревидирала ппследои 
финансијски извещтај (пд 31.12.2015.): 

Pricewaterhouse Coopers д.п.п. Бепград 

Пмладинских бригада бр. 88а 

11070 Нпви Бепград 

Прганизпванп тржищте на кпјем се тргује 
акцијама издавапца: 

Бепградска берза а.д. Бепград 

Пмладинских бригада бр. 1 
11070 Нпви Бепград 

 

  

                                                           
4 Без заппслених прекп услужних предузећа и без заппслених у зависним друщтвима и представнищтвима. 

http://www.nis.eu/
mailto:office@nis.eu
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Систем управљања Друштвом 

НИС а.д. Нпви Сад је усппставип једнпдпмни систем управљаоа, у кпме централну улпгу у 
управљаоу Друщтвпм има Пдбпр директпра, кпји је пдгпвпран за реализацију ппстављених 
циљева и пствариваое резултата, дпк акципнари свпја права пстварују и кпнтрплу врще 
првенственп прекп Скупщтине акципнара.  

Пдредбама Статута изврщенп је пптпунп и јаснп разгранишеое делпкруга ппслпва Пдбпра 
директпра у пднпсу на делпкруг ппслпва Скупщтине акципнара, Генералнпг директпра Друщтва и 
тела кпја пбразују пргани управљаоа Друщтва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина акционара 

Скупщтину акципнара кап највищи прган Друщтва шине сви акципнари.  

Одбор директора 

Централну улпгу у управљаоу Друщтвпм има Пдбпр директпра, кпји је кплективнп пдгпвпран за 
дугпрпшни успех Друщтва, а у шијпј надлежнпсти је ппстављаое пснпвних ппслпвних циљева и 
праваца даљег развпја Друщтва, кап и утврђиваое и кпнтрплa успещнпсти примене ппслпвне 
стратегије Друщтва. 

Пдбпр директпра има 11 шланпва кпје бира Скупщтина акципнара. Шланпви бирају председника 
Пдбпра директпра, а функције председника Пдбпра директпра и Генералнпг директпра су 
раздвпјене.  

 

 

 

 

СКУПШТИНА 
АКЦИПНАРА 

ПДБПР 
ДИРЕКТПРА 

ГЕНЕРАЛНИ 
ДИРЕКТПР 

Пдбпр Скупштине 
акципнара 

за надзпр над 
ппслпваоем и ппступкпм 
извещтаваоа акципнара 

Друщтва 

Секретар Друщтва 

Лице пдгпвпрнп за 
унутращои надзпр 

Саветпдавни пдбпр 
генералнпг директпра 

Кпмисија за гласаое 

Екстерни ревизпр 

Кпмисија за ревизију 

Кпмисија за именпваоа 

Кпмисија за накнаде 
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Чланови Одбора директора на 30.06.2016. године 

 

Вадим Јакпвљев 

председник Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад 
заменик председника Извршнпг пдбпра ЈАД „Гаспрпм оефт”, први заменик 
генералнпг директпра задужен за питаоа истраживаоа и прпизвпдое, 
стратешкп планираое, спајаоа и аквизиције 

Рпђен је 30. септембра 1970. гпдине у Щаркану, Удмуртска АССР.  

Диплпмирап је 1993. гпдине на Мпскпвскпм инжеоерскп-физишкпм институту, смер 
Примеоена нуклеарна физика. Гпдине 1995. заврщип је Виспку щкплу за финансије 
Међунарпднпг универзитета у Мпскви. Пд 1999. гпдине ппседује сертификат 
Chartered Association of Certified Accountants. Гпдине 2009. стекап је диплпму 
Британскпг института директпра (ИД). Пд 1995. дп 2000. гпдине радип је у 
„PricewaterhouseCoopers” на разним дужнпстима, пд кпнсултанта дп меначера за 
ревизију. Пд 2001. дп 2002. гпдине бип је на дужнпсти заменика рукпвпдипца 
финансијскп-екпнпмске управе ЈУКПС ЕП а.д. Пд 2003. дп 2004. гпдине финансијски је 
директпр „Југанскоефтегаса” НК ЈУКПС. Пд 2005. дп 2006. гпдине бип је заменик 
генералнпг директпра за екпнпмију и финансије „СИБУР-Русские щини”.  

На функцију шлана Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад именпван је 10.02.2009. 
гпдине , а на функцију председника Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад 31.07.2009. 
гпдине. 

 

Кирил Кравченкп 

генерални директпр НИС а.д. Нпви Сад 
члан Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад  
члан Кпмисије за именпваоа 
заменик генералнпг директпра за управљаое инпстраним активама ЈАД 
„Гаспрпм оефт“ 

Рпђен је 13. маја 1976. гпдине у Мпскви, СССР.  

Гпдине 1998. је са највећим успехпм диплпмирап спциплпгију на Мпскпвскпм 
државнпм универзитету „М. В. Лпмпнпспв“, где је магистрирап. Даље пбразпваое 
наставип је на Птвпренпм британскпм универзитету (меначмент финансија), а пд 
2003. дп 2004. гпдине у щкпли бизниса IMD Business School. Дпктпр је екпнпмских 
наука и прпфеспр. Дп 2000. гпдине радип је у пбласти кпнсалтинга, а пд 2000. дп 
2004. гпдине у кпмпанији ЈУКПС, у Мпскви и Западнпм Сибиру и у кпмпанији 
Schlumberger (партнерски прпграм са НК ЈУКПС). Пд 2004. дп 2007. гпдине бип је 
административни директпр „МХК ЕврпХим“ а.д. Вище пута је биран за шлана 
управних пдбпра у већим руским и интернаципналним кпмпанијама. У априлу 2007. 
гпдине именпван је за пптпредседника ЈАД „Гаспрпм оефт“. Пд јануара 2008. гпдине 
је заменик председника Изврщнпг пдбпра ЈАД „Гаспрпм оефт“, заменик генералнпг 
директпра за прганизаципна питаоа. Пд фебруара 2009. гпдине је генерални 
директпр НИС а.д. Нпви Сад  и шлан Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад, а пд марта 
2009. гпдине је заменик генералнпг директпра за управљаое инпстраним активама 
ЈАД „Гаспрпм оефт“.  

На функцију шлана Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад именпван је 10.02.2009. 
гпдине. 
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Александар Бпбкпв 

члан Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад 
саветник генералнпг директпра ЈАД „Гаспрпм оефт“ 
извршни директпр АД „МФК Лахта центар” 

Рпђен је 18. пктпбра 1966. гпдине у Виници, СССР.  

Гпдине 1988. је заврщип Леоинградски државни универзитет „Жданпв“, смер 
пплитишка екпнпмија, 16.06.2006. гпдине је стекап струшнп зваое магистра 
екпнпмских наука, а 17.06.2011. гпдине је стекап наушну титулу дпктпр екпнпмских 
наука. Пд 1991. дп 2010. гпдине радип је на рукпвпдећим ппзицијама у пбласти 
грађевине, прпизвпдое, некретнина и тргпвине у Леоинградскпм Центру за 
ппслпвну сарадоу „Перекрјпстпк“, АД „Прпксима“, грађевинскпј кпмпанији 
„Генераљнаја стрпитељнаја кпрппрација“ д.п.п. Пд 2010. гпдине дп данас ради кап 
изврщни директпр Друщтвенп-ппслпвнпг центра ЗАД „Пхта“ (сада АД 
„Мултифункципнални кпмплекс Лахта центар“) и пд 2012. гпдине дп данас је 
саветник генералнпг директпра ЈАД „Гаспрпм оефт“.  

На функцију шлана Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад именпван је 22.07.2013. 
гпдине. 

 

Даница Драшкпвић 

члан Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад 

Рпђена је 14. нпвембра 1945. гпдине у Кплащину, Црна Гпра.  

На Правнпм факултету Универзитета у Бепграду је диплпмирала 1968. гпдине. Пд 
1968. дп 1990. гпдине радила је на ппслпвима финансија у банци, на правнп-
екпнпмским ппслпвима у привреди и кап градски судија за прекрщаје у Бепграду. 
Гпдине 1990. је пснпвала издавашку кућу „Српска реш”, шији је и данас власник. 
Аутпр је две коиге публицистике.  

Пд 01.04.2009. дп 18.06.2013. гпдине шлан Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад. 
На пву функцију ппнпвп је именпвана 30.06.2014. гпдине. 

 

Алексеј Јанкевич 

члан Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад 
заменик генералнпг директпра за екпнпмику и финансије ЈАД „Гаспрпм оефт“ 

Рпђен је 19. децембра 1973. гпдине у Леоинграду, СССР.  

Гпдине 1997. заврщип је Државни електрптехнишки Универзитет у Санкт 
Петербургу (ЛЕТИ), смер „пптишки инструменти и системи“. Гпдине 1998. је 
заврщип Међунарпдну щкплу меначмента ЛЕТИ-Лпваниум у Санкт-Петербургу. Пд 
1998. дп 2001. гпдине радип је у кпнсултантскпј кући „КАРАНА“. Пд 2001. дп 2005. 
је радип на ппслпвима заменика нашелника Управе за планираое, бучет и 
кпнтрплинг ЗАД „ЈУКПС РМ“ (деп кпји је пдгпвпран за лпгистику, прераду и 
прпмет). Гпдине 2004. је стекап зваое „Certified Management Accountant“ (CMA). 
Пд 2005. дп 2007. гпдине је заменик финансијскпг директпра „ЛЛК-Интернещнл“ 
(бави се прпизвпдопм и прпдајпм уља и специјалних нафтних деривата и ппслује 
у пквиру ЛУКПИЛ групе). Пд 2007. дп 2011. гпдине је нашелник Департмана за 
планираое и бучет, рукпвпдилац Дирекције за екпнпмику и кпрппративнп 
планираое ЈАД „Гаспрпм оефт“. Пд августа 2011. гпдине је в.д. заменика 
генералнпг директпра ЈАД „Гаспрпм оефт“ за екпнпмику и финансије. Пд марта 
2012. гпдине је шлан Изврщнпг пдбпра ЈАД „Гаспрпм оефт“, заменик генералнпг 
директпра ЈАД „Гаспрпм оефт“ за екпнпмику и финансије. 

На функцију шлана Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад именпван је 18.06.2013. 
гпдине. 
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Гпран Кнежевић 

члан Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад, 
председник Кпмисије за именпваоа 

Рпђен је 12.05.1957. гпдине у Банатскпм Карлпвцу, Србија.  

Заврщип је Екпнпмски факултет Универзитета у Бепграду. Пд 1983. дп 1990. 
гпдине радип је у Кпмбинату „Сервп Михаљ Зреоанин“. Пд 1990. дп 2000. радип 
је на раднпм месту генералнпг директпра кпмпаније „Сервп Михаљ Турист“. Пд 
2000. гпдине је бип председник Изврщнпг кпмитета града Зреоанина и 
градпнашелник Зреоанина у три мандата. Пд 2012. гпдине се налазип на месту 
министра ппљппривреде Републике Србије. Пд 01.10.2013 – 30.06.2014. гпдине се 
налазип на раднпм месту саветника генералнпг директпра НИС а.д. Нпви Сад.  

На функцију шлана Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад именпван је 30.06.2014. 
гпдине 

 

Александар Крилпв 

члан Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад, 
директпр Дирекције за регипналну прпдају ЈАД „Гаспрпм оефт“ 

Рпђен је 17.03.1971. гпдине у Леоинграду, СССР. 

Гпдине 1992. заврщип је ЛМУ (град Леоинград), 2004. гпдине    Правни факултет 
СпбГУ, а 2007. гпдине Мпскпвску интернаципналну вищу щкплу за бизнис МИРБИС 
МБА, смер стратещки меначмент и предузетнищтвп. Пд 1994. дп 2005. гпдине 
радип је на рукпвпдећим радним местима у пбласти прпмета некретнина 
(генерални директпр, председник) у следећим кпмпанијама: Рускп-канадскп ЗП 
„Петрпбилд“ и ЗАД „Алппл“. У перипду пд 2005. дп 2007. гпдине бип је заменик 
рукпвпдипца у Дирекцији прпдаје у ДПП „Сибур“. Пд априла 2007. гпдине дп 
данас, рукпвпдилац је Департмана за снабдеваое нафтним дериватима, 
рукпвпдилац Департмана за регипналну прпдају и директпр Дирекције за 
регипналну прпдају ЈАД „Гаспрпм оефт“.  

На функцију шлана Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад именпван је 29.11.2010. 
гпдине. 
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Никпла Мартинпвић 

члан Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад, 
члан Кпмисије за ревизију 

Рпђен је 3. децембра 1947. гпдине у Фекетићу, Србија.  

Пснпвну щкплу заврщип је у Фекетићу, а гимназију у Србпбрану. Диплпмирап је на 
Екпнпмскпм факултету у Субптици, где је и магистрирап на тему „Трансфпрмација 
ппрескпг система у Србији са увпђеоем ПДВ-а“. Пд 1985. дп 1990. гпдине налазип 
се на шелу кпмпаније „Сплид“ у Субптици, а наредне две гпдине, дп 1992. гпдине, 
бип је на функцији ппмпћника министра унутращоих ппслпва у Министарству 
унутращоих ппслпва Републике Србије. Пд 1992. дп 2000. гпдине радип је кап 
ппмпћник генералнпг директпра НИС а.д. Нпви Сад за финансије, пднпснп кап 
генерални директпр „Нафтагас прпмета“ пд 1996. дп 2000. гпдине. Пд 2005. 
гпдине дп 31.08.2013. гпдине у НИС а.д. Нпви Сад пбавља ппслпве специјалнпг 
саветника. Пд 01.09.2013. гпдине дп 15.12.2013. гпдине пбављап је функцију 
специјалнпг саветника Генералнпг директпра „П Зпне а.д. Бепград“, а пд 
15.12.2013. дп пдласка у пензију 17.11.2014. гпдине пбављап је ппслпве саветника 
директпра „НТЦ НИС-Нафтагас д.п.п. Нпви Сад“. Ппшев пд 22.11.2011. гпдине, је 
ангажпван и кап шлан Савета гувернера Нарпдне банке Србије. 

Бип је шлан Управнпг пдбпра НИС а.д. Нпви Сад пд 2004. дп 2008. гпдине, а на исту 
функцију именпван је и 10.02.2009. гпдине. 

 

Вплфганг Рутенштпрфер 

независни члан Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад, 
председник Кпмисије за ревизију 

Рпђен је 15. пктпбра 1950 у Бешу, у Аустрији.  

Гпдине 1976. диплпмирап је екпнпмику и бизнис администрацију на Бешкпм 
универзитету екпнпмике и бизниса. Стекап је зваое дпктпра наука.  

Гпдине 1976. ппшеп је да ради у кпмпанији ПМВ, 1985. гпдине је прещап у 
Дирекцију за планираое и кпнтрплу, а 1989. гпдине преузеп пдгпвпрнпст за 
стратещки развпј групе ПМВ. Ппщтп је 1990. гпдине бип ппстављен за директпра 
маркетинга, ппстап је шлан Изврщнпг пдбпра 1992. гпдине и бип задужен за 
финансије и хемијске прпизвпде. Пстап је у Изврщнпм пдбпру кпмпаније ПМВ дп 
ппшетка 1997. гпдине, када је ппстап заменик министра финансија. Првпг јануара 
2000. гпдине вратип се у Изврщни пдбпр ПМВ-а и бип задужен за финансије дп 
априла 2002. гпдине, а за гас дп децембра 2006. гпдине. У перипду пд 01.01.2002. 
дп 31.03.2011. гпдине бип је председник Изврщнпг пдбпра ПМВ групе.  

На функцију независнпг шлана Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад именпван је 
20.04.2012. гпдине. 
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Анатплиј Чернер 

члан Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад, 
члан Кпмисије за накнаде 
заменик председника Извршнпг пдбпра, заменик генералнпг директпра за 
лпгистику, прераду и прпмет ЈАД „Гаспрпм оефт“ 

Рпђен је 27.08.1954. гпдине у Грпзнпм, СССР. 

Гпдине 1976. заврщип је Нафтни институт у Грпзнпм, смер хемијске технплпгије 
прераде нафте и гаса. Пд 1976. дп 1993. гпдине радип је у Рафинерији „Щериппв“ 
у Грпзнпм, где је прпщап пут пд пператера дп директпра Рафинерије. Гпдине 1996. 
ппшеп је да ради у кпмпанији „Славоефт“, на месту управника Пдељеоа прпмета 
нафте и нафтних деривата, а касније је именпван за пптпредседника НГК 
„Славоефт“. На дужнпст пптпредседника за прераду и прпмет кпмпаније 
„Сибоефт“ (пд јуна 2006. гпдине – ЈАД „Гаспрпм оефт“) именпван је у априлу 
2006. гпдине.  

На функцију шлана Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад именпван је 10.02.2009. 
гпдине. 

 

Станислав Шекшоа 

независни члан Одбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад 
председник Кпмисије за накнаде 
члан Кпмисије за именпваоа 
прпфеспр међунарпдне шкпле бизниса INSEAD 

Рпђен је 29. маја 1964. гпдине у Мпскви, СССР.  

Щеф праксе у пдељеоу „Talent Performance and Leadership Development 
Consulting“. Директпр је „Talent Equity Institute“, старији партнер кпмпаније „Ward 
Howell“ и прпфеспр предузетнишкпг лидерства међунарпдне щкпле бизниса 
INSEAD. Има прекп 15 гпдина искуства рада у сфери практишнпг управљаоа. 
Пбављап је дужнпсти генералнпг директпра „Алфа телекпм“, председника и 
генералнпг директпра „Millicom International Cellular“, Русија и ЗНД, главнпг 
пперативнпг директпра „Вимпелкпм“, директпра за управљаое пспбљем „ПТИС 
Еливејтпр“, Централна и Истпшна Еврппа. Бип је председник Управнпг пдбпра ПАД 
СУЕК и ЗАД „Вимпелкпм-Р“.  

На функцију независнпг шлана Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад именпван је 
21.06.2010. гпдине. 

 

 

Брпј и % акција НИС а.д. Нпви Сад у власништву чланпва ОД 

Име и презиме Брпј акција % учешћа у укупнпм брпју акција 

Никпла Мартинпвић 224 0,0001% 

 

Укупан изнпс накнада исплаћен чланпвима ОД у првих шест месеци 2016. гпдине, нетп у РСД 
Генерални директпр 12.928.773 

Пстали шланпви Пдбпра директпра 33.978.227 
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Комисије Одбора директора 

У циљу ефикаснијег пбављаоа свпјих дужнпсти, Пдбпр директпра је пбразпвап 3 сталне кпмисије 
кпје представљају саветпдавна и струшна тела кпје му ппмажу у раду, а нарпшитп у ппгледу 
разматраоа питаоа из оегпве надлежнпсти, припреме и надзпра над спрпвпђеоем пдлука и 
аката кпје дпнпси, кап и ради пбављаоа пдређених струшних ппслпва за пптребе Пдбпра 
директпра.  

Мандат шланпва пбразпваних Кпмисија трајап је дп дана пдржаваоа VIII редпвне седнице 
Скупщтине акципнара НИС а.д. Нпви Сад 28.06.2016. гпдине, дп кпг дана су Кпмисије имале 
следећи састав: 

 Кпмисија за ревизију: 
- Вплфганг Рутенщтпрфер, председник Кпмисије за ревизију, 
- Алексеј Уруспв, шлан Кпмисије за ревизију и 
- Никпла Мартинпвић, шлан Кпмисије за ревизију. 

 Кпмисија за накнаде: 
- Станислав Щекщоа, председник Кпмисије за накнаде, 
- Анатплиј Шернер, шлан Кпмисије за накнаде и 
- Зпран Грујишић, шлан Кпмисије за накнаде. 

 Кпмисија за именпваоа: 
- Гпран Кнежевић, председник Кпмисије за именпваоа, 
- Кирил Кравшенкп, шлан Кпмисије за именпваоа и 
- Станислав Щекщоа, шлан Кпмисије за именпваоа. 

Пдбпр директпра ће у најкраћем рпку именпвати шланпве претхпднп наведених Кпмисија за 
наредни мандатни перипд, а мпже пп пптреби пбразпвати и друге сталне или ad hoc кпмисије кпје 
ће се бавити питаоима релевантним за рад Пдбпра директпра. 

Одбор Скупштине акционара 

Пдбпр Скупщтине акципнара за надзпр над ппслпваоем и ппступкпм извещтаваоа акципнара 
Друщтва (у даљем тексту „Пдбпр Скупщтине акципнара”) је саветпдавнп и струшнп телп Скупщтине 
акципнара Друщтва, кпје јпј ппмаже у раду и разматраоу питаоа из оенпг делпкруга. Шланпви 
Пдбпра Скупщтине акципнара пдгпварају за свпј рад Скупщтини акципнара кпја их именује и 
разрещава. 
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Чланови Одбора Скупштине акционара на дан 30.06.2016. године 

 

Ненад Мијаилпвић 

председник Одбпра Скупштине акципнара за надзпр над ппслпваоем и 
ппступкпм извештаваоа акципнара НИС а.д. Нпви Сад 

Рпђен је 14. пктпбра 1980. гпдине у Шашку, Србија.  

Гпдине 2003. заврщип је Екпнпмски факултет Универзитета у Бепграду. Гпдине 2007. 
заврщип је магистарске студије на Универзитету у Лпзани, Щвајцарска. Гпдине 2010. 
је уписап дпктпрске студије на Екпнпмскпм факултету Универзитета у Бепграду. 
Стекап је међунарпдну лиценцу из пбласти финансија „CFA”, 2011. гпдине. Пд 2003. 
дп 2009. радип је кап кпнсултант и рукпвпдилац у пбласти финансија и банкарства у 
следећим кпмпанијама: Deloitte Бепград, AVS Fund de Compensation Женева, JP 
Morgan Лпндпн, KBC Securities Corporate Finance Бепград. У перипду пд децембра 
2009. дп августа 2012. бип је саветник министра у Министарству екпнпмије и 
регипналнпг развпја Републике Србије, у респру привреде и приватизације. Пд 
августа 2012. гпдине је бип ппмпћник министра у Министарству финансија Републике 
Србије, а пд августа 2014. гпдине пбавља функцију државнпг секретара у 
Министарству финансија Републике Србије.  

Бип је шлан Пдбпра директпра НИС а.д. Нпви Сад пд 18.06.2013. дп 30.06.2014. 
гпдине. На функцију председника Пдбпра Скупщтине акципнара за надзпр над 
ппслпваоем и ппступкпм извещтаваоа акципнара НИС а.д. Нпви Сад именпван је 
30.06.2014. гпдине. 

 

Зпран Грујичић 

члан Одбпра Скупштине акципнара за надзпр над ппслпваоем и ппступкпм 
извештаваоа акципнара НИС а.д. Нпви Сад 
члан Кпмисије за накнаде 

Рпђен је 28. јула 1955. гпдине у Шашку, Србија.  

Заврщип је Мащински факултет Универзитета у Бепграду. Пд 1980. дп 1994. гпдине 
бип је генерални директпр, технишки директпр, директпр прпизвпдое и прпјектант 
Фабрике термптехнишких уређаја Цер Шашак. Пд маја 1994. гпдине дп фебруара 1998. 
гпдине радип је кап саветник генералнпг директпра предузећа Интеркпмерц, 
Бепград. Пд фебруара 1998. дп јуна 2004. гпдине радип је кап директпр предузећа 
MNG Group d.o.o. из Шашка. Пд јуна 2004. дп фебруара 2007. гпдине бип је директпр 
Тргпвинскпг предузећа Агрпстрпј а.д. Шашак, директпр Кпмандитнпг друщтва 
Лепнардп, Шашак и директпр Центра за путеве Впјвпдине. Пд фебруара 2007. гпдине 
дп данас заппслен је у НИС а.д. Нпви Сад, и тп на ппслпвима ппмпћника директпра 
Дирекције лпгистике „Југппетрпла“, управника РЦ Шашак у Дирекцији малппрпдаје, 
Регипн Шашак, меначера за развпј малппрпдајне мреже у Дирекцији за развпј Блпка 
„Прпмет“. Пд 01.10.2012. гпдине дп данас заппслен је на раднпм месту саветника 
директпра Блпка „Прпмет“.  

На функцију шлана Пдбпра Скупщтине акципнара за надзпр над ппслпваоем и 
ппступкпм извещтаваоа акципнара НИС а.д. Нпви Сад именпван је 30.06.2014. 
гпдине. 
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Алексеј Уруспв 

члан Одбпра Скупштине акципнара за надзпр над ппслпваоем и ппступкпм 
извештаваоа акципнара НИС а.д. Нпви Сад 
члан Кпмисије за ревизију 
директпр Дирекције за екпнпмику и кпрппративнп планираое ЈАД „Гаспрпм 
оефт“ 

Рпђен је 17. нпвембра 1974. гпдине у Тјумену, СССР. 

Заврщип је Тјуменски државни универзитет (специјалнпст финансије) и 
Вулверхемптпнски универзитет у Великпј Британији (специјалнпст ппслпвна 
администрација). Магистар спциплпщких наука.  

Пд 2006. дп 2008. гпдине бип је изврщни пптпредседник за планираое и 
управљаое ефикаснпщћу ппслпваоа и кпнтрплпм у групи Интегра. Пд 2002. дп 
2006. гпдине радип је у кпмпанији ТНК-ВР. Пд 2002. дп 2003. гпдине је у Групи за 
мпнитпринг и кпнтрплу при ПД ТНК, а у перипду пд 2004. дп 2006. гпдине кап 
финансијски директпр у ппслпвнпј јединици ТНК-ВР Украјина. Пд 2009. дп 2012. 
гпдине радип је у НИС а.д. Нпви Сад на функцији финансијскпг директпра.  

На функцију шлана Пдбпра Скупщтине акципнара за надзпр над ппслпваоем и 
ппступкпм извещтаваоа акципнара НИС а.д. Нпви Сад именпван је 25.06.2012. 
гпдине. 

 

Брпј и % акција НИС а.д. Нпви Сад у власништву чланпва ОСА 
Име и презиме Брпј акција % учешћа у укупнпм брпју акција 

Ненад Мијаилпвић 5 0,000003066% 

 

Укупан изнпс накнада исплаћен чланпвима ОСА у првих шест месеци 2016. гпдине, нетп у РСД 
Шланпви ПСА 9.731.646 

Генерални директор 

Генералнпг директпра именује Пдбпр директпра из редпва изврщних шланпва Пдбпра директпра. 
Генерални директпр кппрдинира рад изврщних шланпва Пдбпра директпра и прганизује ппслпве 
Друщтва. Ппред тпга, генерални директпр Друщтва пбавља ппслпве дневнпг управљаоа и 
пвлащћен је да пдлушује п питаоима кпја не спадају у надлежнпст Скупщтине акципнара и Пдбпра 
директпра. Генерални директпр је закпнски заступник НИС-а. 

Генерални директпр НИС-а је гпсппдин Кирил Кравшенкп. 

Саветодавни одбор генералног директора 

Саветпдавни пдбпр генералнпг директпра је струшнп телп кпје ппмаже Генералнпм директпру у 
раду и разматраоу питаоа из оегпвпг делпкруга. Састав Саветпдавнпг пдбпра је утврђен Пдлукпм 
генералнпг директпра и шине га директпри Блпкпва и Функција Друщтва, заменик генералнпг 
директпра за петрпхемијске ппслпве и регипнални директпри НИС а.д. Нпви Сад. Саветпдавни 
пдбпр има Веће, кпји шине директпри Блпкпва и заменик генералнпг директпра за петрпхемијске 
ппслпве. Саветпдавни пдбпр ради ппд рукпвпдствпм генералнпг директпра и пружа му ппмпћ у 
вези с питаоима кпја се пднпсе на управљаое ппслпваоем Друщтва. Ппред питаоа кпја се тишу 
текућег ппслпваоа Друщтва (месешни и квартални резултати ппслпваоа, гпдищои ппслпвни 
планпви, месешни инвестиципни планпви), Саветпдавни пдбпр се бави питаоима стратегије и 
пплитике развпја, шије пснпве ппстављају Скупщтина акципнара и Пдбпр директпра Друщтва. 
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Послови са личним интересом и трансакције са повезаним лицима 

Лице кпје има ппсебне дужнпсти према Друщтву дужнп је да без пдлагаоа пбавести Пдбпр 
директпра п ппстпјаоу лишнпг интереса (или интереса са оим ппвезанпг лица) у правнпм ппслу 
кпји Друщтвп закљушује, пднпснп правнпј радои кпју Друщтвп предузима.  

Шланпви Пдбпра директпра су закљушеоем Угпвпра п регулисаоу међуспбних права и пбавеза са 
Друщтвпм дпдатнп уппзнати са пбавезпм пбавещтаваоа Друщтва услед евентуалнпг закљушеоа 
правнпг ппсла са Друщтвпм, кап и са пбавезпм нешиоеоа кпнкуренције Друщтву и другим 
ппсебним дужнпстима шланпва Пдбпра директпра. 

Друщтвп идентификује правне ппслпве и правне радое са ппвезаним лицима, какп би се 
пбезбедилп да дп оихпвпг закљушиваоа дпђе самп укпликп исти нису щтетни за ппслпваое 
Друщтва. Правни ппслпви и правне радое са ппвезаним лицима пдпбравају се пд стране Пдбпра 
директпра у складу са Закпнпм. Пдбпр директпра једнпм гпдищое на редпвнпј седници ппднпси 
Скупщтини акципнара инфпрмацију п пдпбраваоу закљушеоа ппслпва у кпјима ппстпји лишни 
интерес. 

Ппред тпга, у циљу праћеоа евентуалне кпнкуренције, Друщтвп има праксу кварталнпг 
анкетираоа шланпва Пдбпра директпра на пкплнпсти тренутнпг ангажпваоа, кап и п шланствима у 
Пдбприма директпра и Надзпрним пдбприма у другим друщтвима. 

НИС Група је у тпку првих щест месеци 2016. гпдине ступала у ппслпвне пднпсе са свпјим 
ппвезаним правним лицима. Најзнашајније трансакције са ппвезаним правним лицима настале су 
пп пснпву набавке/испoруке сирпве нафте, нафтних прпизвпда и електришне енергије. Преглед 
трансакција с ппвезаним друщтвима дат је у наппменама уз финансијске извещтаје. 
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Управљање ризицима 

Интегрисани систем управљања ризицима 

НИС је дефинисап свпје циљеве у пбласти 
управљаоа ризицима и усппставип 
интегрисани систем управљаоа ризицима 
(ИСУР).  

Циљ у пбласти управљаоа ризицима јесте 
пбезбеђеое дпдатних гаранција за 
дпстизаое стратещких и пперативних циљева 
путем благпвременпг идентификпваоа и 
спрешаваоа ризика, дефинисаоа ефективних 
мера и пбезбеђеоа максималне ефикаснпсти 
мера за управљаое ризицима.  

ИСУР је системски, уређен, унификпван и 
непрекидни прпцес идентификпваоа и 
прпцене ризика, дефинисаоа мера за 
управљаое ризицима и праћеоа оихпве 
реализације. Пн пружа кпнзистентан и јасан 
пквир за управљаое и извещтаваое п 
ризицима пд нивпа ппслпвних активнпсти дп 
рукпвпдства НИС а.д. Нпви Сад. 

 Управљаое ризицима је ппсталп 
саставни деп интернпг пкружеоа НИС–а 
реализацијпм следећих активнпсти: 

 усвајаоем приступа пријентисанпг на 
ризике у свим аспектима прпизвпдне 
и управљашке делатнпсти; 

 спрпвпђеоем систематске анализе 
идентификпваних ризика; 

 усппстављаоем система за кпнтрплу 
ризика и праћеоем ефикаснпсти мера 
за управљаое ризицима; 

 уппзнаваоем свих заппслених са 
усвпјеним пснпвним принципима и 
приступима управљаоу ризицима; 

 пбезбеђеоем неппхпдне нпрмативне 
и метпдплпщке ппдрщке; 

 расппделпм пвлащћеоа и 
пдгпвпрнпсти за управљаое 
ризицима између прганизаципних 
делпва. 

Шема процеса ИСУР у НИС-у 

 
*Пп пптреби и шещће. 

Пснпвни принцип пвпг система јесте да је пдгпвпрнпст за управљаое разлишитим ризицима 
дпдељена разлишитим управљашким нивпима у зависнпсти пд прпцеоенпг финансијскпг утицаја 
ризика. Пвакав приступ пмпгућава да се дефинищу зпне пдгпвпрнпсти за управљаое и праћеое 
ризика на свим управљашким нивпима, кап и да се псигура припрема пдгпварајућих планпва мера 
за управљаое кљушним ризицима на нивпу прганизаципних делпва, кап и НИС-а кап целине.  

У прпцес су укљушена и сва знашајнија зависна друщтва5  крпз припрему кпнсплидпванпг регистра 
ризика. У матишнпм Друщтву фпрмирана је Служба за прпцену ризика, кпја кппрдинира и 
кпнтинуиранп развија пвај прпцес. 

Дпдатнп, системи меначмента, прганизаципна структура, прпцеси, стандарди и друга интерна 
регулатива, кпдекс кпрппративнпг управљаоа и кпдекс ппслпвне етике заједнп фпрмирају систем 
интерних кпнтрпла, кпји представља впдиш за реализацију ппслпвних активнпсти НИС–а и 
ефективнп управљаое ппвезаним ризицима. 

                                                           
5 НИС Петрпл ЕППД, НИС ПЕТРПЛ С.Р.Л., НИС Петрпл д.п.п., Јадран–Нафтагас д.п.п., Паннпн Нафтагас Кфт, Нафтагас - Технишки сервиси 
д.п.п., Нафтагас - Нафтни сервиси д.п.п., Нафтагас-Трансппрт д.п.п. 

Идентификпваое 
ризика/ревидираое 
регистра 
(1 гпдишое*) 

Квалитативна/ 
квантитативна 
прпцена ризика 
(1 гпдишое*) 

Дефинисаое мера 
за управљаое 
ризицима 
(1 гпдишое*) 

Мпнитпринг 
мера (кварталнп, 
пплугпдишое, 
гпдишое) 
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Интегрисање ИСУР у процес пословног планирања 

Прпцена ризика је саставни деп прпцеса ппслпвнпг планираоа, а инфпрмације п кљушним 
ризицима су саставни деп ппслпвних планпва.  

Паралелнп са прпцеспм ппслпвнпг планираоа ревидирају се и ризици. За кљушне ризике 
ппредељују се циљеви у управљаоу (стратегије управљаоа), дефинищу се мере за управљаое 
ризицима, пптребни финансијски ресурси за реализацију мера и пдгпвпрна лица за оихпвп 
спрпвпђеое. У слушају прпмене интерних и екстерних пкплнпсти списак кљушних ризика, кап и 
планиране мере за управљаое ризицима и пптребни ресурси мпгу бити ревидирани тпкпм 
гпдине.  

У свпм ппслпваоу Група је излпжена индустријским (пперативним), финансијским и псталим 
ризицима. 

Оперативни ризици 

ППИС РИЗИКА  МЕРЕ ЗА УПРАВЉАОЕ РИЗИЦИМА 

Ризици у пбласти истраживаоа и прпизвпдое нафте и гаса 

Циљ НИС Групе у сегменту кпји се 
пднпси на геплпщке истражне радпве 
је ппвећаое ресурсне базе и 
прпизвпдое. Пствареое циља у 
великпј мери зависи пд успеха 
геплпщкп-истражних радпва, 
усмерених на развпј бущптинскпг 
фпнда у земљи и у инпстранству. 

Главни ризик у пбласти истраживаоа 
и прпизвпдое нафте и гаса је 
непптврђиваое прпцеоених резерви 
и, кап ппследица тпга, непствариваое 
планиранпг раста ресурсне базе. 

 Мере кпје се примеоују у циљу смаоеоа ризика су пдабир 
кандидата за истражнп бущеое на пснпву сеизмпгеплпщке 
интерпретације нпвих 3D сеизмишких ппдатака, експертиза 
прпграма геплпщкп-истражних радпва пд стране највећег 
акципнара и пдабир најперспективнијих бущптина, кприщћеое 
најсавременијих метпда истраживаоа, искуствп у спрпвпђеоу 
геплпщкп-истражних радпва, щтп све утише на смаоеое 
верпватнпће настанка ризика. 

 

Финансијски ризици 

ППИС РИЗИКА  МЕРЕ ЗА УПРАВЉАОЕ РИЗИЦИМА 

Тржишни ризици 

Валутни ризик - НИС Група ппслује у 
међунарпдним пквирима и излпжена 
је ризику прпменe курса страних 
валута, кпји прпистише из ппслпваоа 
разлишитим валутама, првенственп 
USD и EUR. Ризик прпистише из 
будућих тргпвинских трансакција и 
признатих средстава и пбавеза. 

 Деп ризика кпји се пднпси на утицај прпмене курса наципналне 
валуте према USD неутралище се крпз прирпдни хечинг 
прпдајних цена нафтних деривата кпје се прилагпђавају 
прпменама курса. Псим тпга, кпристе се и инструменти 
управљаоа ризицима кап щтп су фпрвард трансакције на 
девизнпм тржищту кпје дппринпсе смаоеоу ефекта негативних 
курсних разлика у ситуацији депресијације наципналне валуте 
према USD или EUR. У пстале мере спадају и уравнптежаваое 
девизнпг ппдбиланса у смислу уједнашаваоа валута наплате 
извпза са валутама девизних пбавеза; управљаое валутнпм 
структурпм кредитнпг ппртфплија и сл. 
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Финансијски ризици 

ППИС РИЗИКА  МЕРЕ ЗА УПРАВЉАОЕ РИЗИЦИМА 

Тржишни ризици 

Ризик прпмене цена – НИС Група је 
збпг свпје пснпвне активнпсти 
излпжена ризицима прпмене цена, и 
тп цена сирпве нафте и нафтних 
деривата, кпје утишу на вреднпст 
залиха и марже у преради нафте, щтп 
даље утише на будуће тпкпве нпвца. 

 Деп пвих ризика се елиминище крпз прилагпђаваоа прпдајних 
цена нафтних деривата прпменама цена нафте и деривата. На 
нивпу Гаспрпм оефт Групе врщи се прпцена пптреба за 
кприщћеоем пдређених инструмената рпбнпг хечинга за 
зависна друщтва у пквиру Групе, укљушујући и НИС а.д. Нпви Сад 
кап зависнп друщтвп.  

Дпдатнп, у циљу смаоеоа пптенцијалнпг негативнпг утицаја 
пвпг ризика, спрпвпде се следеће мере: 

• гпдищое планираое заснпванп на изради вище сценарија, 
праћеое планпва и благпвременп кпригпваое пперативних 
планпва набавке сирпве нафте; 

• редпвна заседаоа Кпмисије НИС а.д. Нпви Сад за 
набавку/прпдају сирпве нафте ради разматраоа свих 
најзнашајнијих питаоа, какп у прпцесу набавке, такп и у 
прпцесу прпдаје сирпве нафте (прпдаја нафте из Ангпле – 
Palanca  сирпва нафта); 

• тенденција закљушеоа дугпрпшних угпвпра за набавку 
сирпве нафте пп щтп ппвпљнијим кпмерцијалним услпвима, 
са дужим рпкпвима плаћаоа на бази птвпренпг рашуна, кап 
и закљушеоа купппрпдајних угпвпра пп пснпву кпјих би НИС 
а.д. Нпви Сад, у складу са закљушеним међудржавним 
сппразумима, бип пслпбпђен пбавезе плаћаоа царине при 
увпзу, а пп пснпву пствареоа преференцијалнпг статуса; 

• прпщиреое круга исппрушилаца, успещна сарадоа са ЕУ 
кпмпанијама, све већа кпнкурентнпст у тендерскпј 
прпцедури набавке из увпза и све видљивији резултати 
ппмака у ппгледу набавних цена  

 прпщиреое/диверсификација кпрпе нафти за пптенцијалну 
набавку из увпза, пбезбеђеое узпрака пних типпва нафте 
кпји се дп сада нису прерађивале у Рафинерији нафте 
Паншевп; стална настпјаоа за пптимизацијпм прпцеса и 
тежоа ка щтп бпљим екпнпмским ефектима и 
ппказатељима 

 ппвременп спрпвпђеое беншмаркинг прпцедуре ради 
испитиваоа тржищта и кретаоа цена, пднпснп сагледаваоа 
кпмерцијалних капацитета најзнашајнијих пптенцијалних 
исппрушилаца сирпве нафте, ренпмираних кпмпанија кпје су 
дпминантне и ппуздане у тргпвини сирпвпм нафтпм;  

 свакпдневнп праћеое публикација за сирпву нафту, 
анализа/испитиваое нпвих типпва сирпве нафте кпји нису 
дп сада прерађивани у ппстрпјеоима НИС-а, анализа и 
сагледаваое пптенцијалних кпмерцијалних услпва оихпве 
набавке. 
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Финансијски ризици 

ППИС РИЗИКА  МЕРЕ ЗА УПРАВЉАОЕ РИЗИЦИМА 

Тржишни ризици 

Ризик каматне стппе – НИС Група је 
излпжена ризику прпмене каматне 
стппе, и са аспекта задуживаоа кпд 
банака, и са аспекта пласираоа 
средстава.  

 

 НИС а.д. Нпви Сад се задужује кпд ппслпвних банака пп 
прпменљивим каматним стппама и врщи анализу 
псетљивпсти на прпмене каматних стппа и прпцену да ли је у 
пдређенпј мери пптребнп задуживаое са фиксним каматним 
стппама. Пласираое нпвшаних средстава врщи се самп кпд 
кљушних ппслпвних банака кпд кпјих НИС а.д. Нпви Сад има 
кредите, пднпснп кредитне/дпкументарне линије. Такпђе, 
средства кпја се прпшавају, у РСД и у странпј валути, прпшавају 
се на кратак рпк (дп 90 дана) и уз фиксне каматне стппе на 
таква прпшеоа. Дакле, прихпд и нпвшани тпкпви у великпј 
мери су независни пд прпмена тржищних каматних стппа на 
пласирана средства у виду прпшених деппзита, иакп висина 
каматних стппа кпје НИС а.д. Нпви Сад мпже да пствари на 
тржищту умнпгпме зависи пд висине базишних каматних стппа 
у мпменту прпшаваоа (Белибпр – Референтна каматна стппа 
НБС). 

Кредитни ризик 

Настаје кпд гптпвине и гптпвинских 
еквивалената, деппзита у банкама и 
финансијским институцијама, 
интеркпмпанијских кредита датих 
инпстраним или дпмаћим зависним 
друщтвима, кап и збпг излпженпсти 
ризику у тргпвини на великп и малп, 
укљушујући ненаплаћена 
пптраживаоа и преузете пбавезе. 

 Управљаое кредитним ризикпм усппстављенп је на нивпу 
НИС Групе. У ппгледу кредитних лимита, банке се рангирају 
према утврђеним метпдплпгијама за кљушне и пстале банке, у 
сврху пдређиваоа максималнпг изнпса излпженпсти НИС а.д. 
Нпви Сад према банци у билп кпм мпменту (крпз инструменте 
дпкументарнпг ппслпваоа: банкарске гаранције, акредитиви, 
итд. – издате у кприст НИС а.д. Нпви Сад). 

Пп питаоу пптраживаоа пд купаца, ппстпји развијена 
метпдплпгија кредитних лимита на пснпву кпје се дефинище 
нивп излпженпсти према пдређеним купцима, у зависнпсти 
пд оихпвих финансијских ппказатеља. 
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Финансијски ризици 

ППИС РИЗИКА  МЕРЕ ЗА УПРАВЉАОЕ РИЗИЦИМА 

Ризик ликвиднпсти 

Ризик ликвиднпсти је ризик да ће 
Група имати пптещкпћа у испуоаваоу 
свпјих пбавеза. Реш је п ризику 
неппстпјаоа пдгпварајућих извпра 
финансираоа ппслпвних активнпсти 
Групе. 

 НИС Група кпнтинуиранп прати ликвиднпст у циљу пбезбеђеоа 
дпвпљнп гптпвине за пптребе пперативнпг, инвестиципнпг и 
финансијскпг ппслпваоа. У пву сврху се врщи кпнтинуиранп 
угпвараое и пбезбеђиваое дпвпљнп распплпживих кредитних 
и дпкументарних линија уз истпвременп пдржаваое 
максималнпг дпзвпљенпг нивпа кредитне задуженпсти, кап и 
испуоеое пбавеза из угпвпра са ппслпвним банкама 
(кпвенанте).  

Прпјектпваое ликвиднпсти узима у пбзир планпве Групе у 
ппгледу измиреоа дугпва, усклађиваое са угпвпреним 
услпвима, усклађиваое са интернп зацртаним циљевима, и 
базира се на дневним прпјекцијама нпвшаних тпкпва целе НИС 
Групе, на пснпву кпјих се дпнпсе пдлуке п пптреби евентуалнпг 
екстернпг задуживаоа, за щта пбезбеђује адекватне банкарске 
извпре финансираоа у пквиру дпзвпљених лимита ппстављених 
пд стране ЈАД „Гаспрпм оефт”. 

У циљу ппвећаоа ликвиднпсти и смаоеоа зависнпсти пд 
екстерних извпра финансираоа, кап и у циљу смаоеоа 
трпщкпва финансираоа НИС Групе, пд 01.01.2014. у НИС Групи 
је на снази cash pooling систем управљаоа ликвиднпщћу, кпји 
ппдразумева централизпванп управљаое ликвиднпщћу и 

финансираоем дела НИС Групе у Републици Србији6. 

Пд пплпвине септембра 2014. гпдине НИС а.д. Нпви Сад је 
излпжен ризику пгранишених мпгућнпсти екстернпг 
финансираоа, збпг увпђеоа сектпрских санкција ЕУ и САД 
према највећим енергетским кпмпанијама у рускпм 
власнищтву, пснпваним ван ЕУ. 

НИС је захваљујући кпнтинуиранпм праћеоу геппплитишке 
ситуације и ситуације на тржищтима капитала, кап и 
благпвременпј реакцији и закљушеоу кредитних линија са 
банкама пре увпђеоа ппменутих санкција, успеп да пбезбеди 
дпвпљнп лимита за дпкументарнп ппслпваое, кап и 
кредитираое НИС Групе у тпку 2015. и 2016 гпдине. Ппред тпга, 
у циљу прибављаоа неппхпдних финансијских средстава за 
наредни перипд, тпкпм првпг пплугпдищта 2016. . гпдине НИС је 
прегпварап/угпвприп нпве кредитне линије са српским банкама 
за финансираое непгранишених намена, кап и еврппским 
банкама са седищтем у Србији за финансираое увпза из ЕУ (кпје 
су изузете из санкција), и на тај нашин пбезбедип пптребна 
средства за 2016. гпдину и деп средстава за 2017. гпдину. . 

  

                                                           
6 НИС а.д. Нпви Сад и зависна друщтва Нафтагас – Нафтни сервиси, Нафтагас – Технишки сервиси, Нафтагас – Трансппрт и НТЦ НИС 
Нафтагас. 
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Остали ризици 

ППИС РИЗИКА  МЕРЕ ЗА УПРАВЉАОЕ РИЗИЦИМА 

Ризик увпђеоа екпнпмских рестриктивних мера ЕУ и САД Гаспрпм оефт Групи 

Кап резултат увпђеоа екпнпмских 
рестриктивних мера ЕУ и САД 
Гаспрпм оефт Групи настап је ризик 
за мпгућнпсти дугпрпшнпг развпја 
збпг пгранишених мпгућнпсти 
дугпрпшнпг задуживаоа кпд 
ппслпвних банака кпје припадају 
банкарским групацијама са седищтем 
у ЕУ и САД. 

 НИС  редпвнп прати дпгађаоа на међунарпднпј сцени, пцеоује 
ппследице пп ппслпваое и предузима пдгпварајуће активнпсти 
какп би се НИС изузеп из режима санкција ЕУ.  
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Пословно окружење 

Свет 

Накпн референдума у Беликпј Британији,  дпщлп је дп пада цена акција и прпмене пднпса између 
валута на берзама щирпм света: фунта је пала на најнижи нивп у пднпсу на дплар, јен ппрастап у 
пднпсу на дплар, а дплар пјашап у пднпсу на еврп. Пшекује се наставак великих псцилација на 
финансијским тржищтима. Централне банке мпгу ппвећаоем ликвиднпсти утицати на смаоеое 
тржищних кплебаоа. Према пшекиваоима, Brexit ће утицати да глпбална екпнпмија усппри свпј 
раст за јпщ најмаое две гпдине. Смаоеое инвестиција и пптрпщое утицаће негативнп на 
глпбални раст и ММФ је смаоип прпгнпзе раста глпбалнпг БДП-а са 2,3% на 2,2% у 2016. Ипак, 
генерална директпрка ММФ Кристин Лагард је изјавила да је нпва светска рецесија малп 
верпватна упркпс јаким турбуленцијама кпје је Brexit изазвап у Великпј Британији и пстатку 
Еврппе, и ппказап и пдређенп „разпшараое“ грађана са ЕУ. Упркпс екпнпмскпј неизвеснпсти, 
генерална директпрка ММФ-а је ппказала пдређен пптимизам и рекла да би парадпксалнп, Brexit 
мпгап да буде катализатпр кпји ће навести земље ЕУ да прпдубе свпју екпнпмску интеграцију. 

Крајем јуна Bloomerg је пбјавип  „New Energy Outlook 2016“ у кпјем истише да ће пбнпвљиви 
извпри енергије у наредним гпдинама наставити да се маспвнп развијају, а 2040. гпдине ће 
прпизвпдити 70% електришне енергије у ЕУ, захваљујући смаоеоу трпщкпва за прпизвпдоу 
спларне енергије и енергије ветра. У 2015. гпдини пбнпвљиви извпри енергије представљали су 
32% прпизвпдое електришне енергије у ЕУ. Bloomberg прпцеоује да ће у САД, хидрпенергија, 
спларна енергија и енергија ветра са 14% у 2015. ппрасти на 44% у 2040. гпдини. Цене прирпднпг 
гаса и угља ће пстати ниске, али неће спрешити темељну прпмену светскпг система електришне 
енергије. У извещтају се изнпси предвиђаое да ће пбнпвљиви извпри енергије у 2027. гпдини 
премащити прирпдни гас на светскпм нивпу. Такпђе се истише да ће ппрасти пптражоа за 
електришнпм енергијпм збпг нпве намене, нарпшитп збпг електришних аутпмпбила.  

Цена нафте је у другпм кварталу забележила узлазну путаоу (Brent нафта је са 36 $/bbl ппшеткпм 
априла дпщла на 48 $/bbl крајем јуна). Пад кпмерцијалних залиха „црнпг злата“ у САД ппмаже 
ппдстицаоу цена, али дп кпнтинуиранпг раста цена мпже дпћи самп акп прпизвпђаши приступе 
знатнпм смаоеоу прпизвпдое. Ппред тпга на раст цена нафте утицала је и најава щтрајка 
радника нафтне индустрије Нпрвещке, збпг кпје се пшекивап пад прпизвпдое те земље гптпвп за 
петину (према ппдацима Међунарпдне прганизације за енергетику  пва земља ушествује са 2,1% у 
глпбалнпј прпизвпдои нафте)  

Ппвратак Ирана на нафтнп тржищте ипак није превелика претоа усппстављаоу равнптеже на 
тржищту нафте, јер је прпизвпдоа већ на нивпу пд пре санкција, за щта се ппгрещнп предвиђалп 
да ће бити пптребне гпдине, те је пвпј земљи псталп вепма малп дпдатне нафте кпју мпже да 
пласира на тржищте. За дпдатну прпизвпдоу пптребне су знашајне инвестиције, а нпва нафта би 
на тржищте изащла тек накпн 2020. гпдине. 
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 Кретаое цена сирпве нафте типа Brent и Urals у првих шест месеци 2016. гпдине7  

 

 

 

 

Србија 

Ппвпљни трендпви јашаоа привредне активнпсти наставили су се и у другпм кварталу 2016. 
гпдине. Република Србија је ппбпљщала ппслпвнп пкружеое и ппстигла мнпгп на ппљу 
ппдстицаоа инвестиција. Наставак ппзитивних кретаоа у Србији услпвљен је развпјем 
инфраструктуре, инпвација и тргпвине, кап и дпбрим планираоем прпјеката на регипналнпм 
нивпу и оихпвпј имплементацији.  

Нарпдна банка Србије је у извещтају „Макрпекпнпмска кретаоа у Србији“ пбјављенпм у јуну 
кпнстатпвала да је кретаое инфлације исппд дпое границе дпзвпљенпг пдступаоа пд циља, а щтп 
је углавнпм ппследица знатнпг пада цена нафте и примарних ппљппривредних прпизвпда, кап и 
ниске увпзне инфлације. Такп су пптрпщашке цене у Србији у мају су биле вище за 0,1% негп у 
априлу, дпк је гпдищоа инфлација изнпсила свега 0,7%. Пшекује се да ће се инфлација вратити ка 
циљу ппд утицајем ниске базе у другпј пплпвини 2016, ппправка дпмаће тражое и раста цена 
примарних прпизвпда. 

Мисија ММФ бправила је у ппсети Србији у перипду пд 9. дп 21. јуна ради разгпвпра п шетвртпј и 
петпј ревизији „stand-by“ аранжмана. ММФ је свеукупнп вепма задпвпљан напреткпм кпји је 
пстварен и дпбрим ппстигнутим резултатима. Из тпг разлпга је ппнпвп ппвећап прпгнпзу раста 
брутп дпмаћег прпизвпда (БДП) Србије за 2016. гпдину на 2,5% са претхпднп предвиђених 1,8%. 
Смаоен је и пшекивани кпнсплидпвани бучетски дефицит на 2,5% уместп 3,75%.  

И у нареднпм перипду пптребнп је фпкусирати се на две пбласти – рефпрма државних 
финансијских институција и наставак рада на реализацији стратегије за рещаваое 
прпблематишних кредита, кпји су у виспкпм нивпу ппшели да ппадају.  Неппхпднп је наставити 
рефпрме државне управе са циљем да се унапреди ефикаснпст јавнпг сектпра уз истпвременп 
ппбпљщаое услуга у здравству и прпсвети.  

Пптребнп је да се пбезбеди да дпстигнути резултати буду трајни и пдрживи. 

Пвај нпви сппразум са ММФ-пм јпщ ппдлеже пптврди пд стране нпве владе, кап и заврщетку 
активнпсти на дпгпвпреним структурним мерама. Пшекује се и пптврда пцене пд стране бпрда 
директпра ММФ-а дп краја августа. 

 

                                                           
7 Извпр: Platts 

Brent Ural RCMB Ural Med

Brent:           37 $/bbl 
Ural RCMB: 35 $/bbl 
Ural Med:    35 $/bbl 

Brent:           48 $/bbl 
Ural RCMB:  47 $/bbl 
Ural Med:    48 $/bbl 

+0,7% 
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 Кретаое курса USD/RSD8 +2%     Цена нафте типа Brent9, $/bbl -31%  

 

 

    

 

 

  Прпсешна вреднпст курса USD/RSD у 
првих щест месеци 2016. гпдине 
вища је за 1,86 динара, пднпснп за 
1,7% пд прпсешне вреднпсти у првих 
щест месеци 2015. гпдине 

 У првих щест месеци 2016. гпдине 
курс USD/RSD пап је за 0,17 динара 
или за 0,16%  

 У првих щест месеци 2015. гпдине 
курс USD/RSD ппрастап је за 
8,27динара или за 8,3%  

     Прпсешна цена нафте типа Brent у 
првих щест месеци 2016. гпдине 
нижа је за 18,22 $/bbl, пднпснп за 
31% пд прпсешне цене у првих щест 
месеци 2015. гпдине 

 У првих щест месеци 2016. гпдине 
цена нафте је ппрасла за 11,91 $/bbl, 
пднпснп за 33% 

 У првих 6М 2015 цена нафте типа 
Brent ппрасла је за 6,07 $/bbl или 
11%  

 

        
 

  

                                                           
8 Извпр: НБС. 
9 Ппдаци за Europe Brent Spot Price FOB. 
  Извпр: Platt's Crude Oil Marketwire; 

99,4641 

107,7304 

108,2813 

111,2468 111,0714 

110,1435 

98

103

108

113

I I II III IV V VI

54,98 

61,05 

57,95 

36,53 

48,44 

39,73 

20

40

60

I II III IV V VI



НИС Група 

 

30 
 

Положај на тржишту 

Кљушни фактпр за ппправак тражое за мптпрним гпривима на тржищту регипна представљају 
ниже цене у првпм пплугпдищту 2016. гпдине у ппређеоу са истим перипдпм прпщле гпдине, кап 
и ппзитивни макрпекпнпмски параметри. Расте пптрпщоа гприва у сегменту трансппрта. 

У Србији пптрпщоа дизела гприва и бензина представља генератпр раста пптрпщое мптпрних 
гприва превасхпднп збпг ппјашаних активнпсти путарске и прерађивашке индустрије, кап  и збпг 
раста трансппрта. 

Деп пптрпщое дизел гприва преселип се у сиву зпну, щтп крпз намещаваое неакцизних базних 
уља, щтп крпз нетранспарентне транзитне ппслпве. Наставља се и пракса прекпгранишних набавки 
гприва у Бпсни и Херцегпвини и Македпнији збпг знашајнп нижих дажбина на гпривп. 

Положај на тржишту Републике Србије 

У првпм пплугпдищту 2016. гпдине укупна пптрпщоа нафтних деривата у Србији je ппрасла у 
пднпсу на исти перипд 2015. гпдине, шему је највище дппринеп раст пптрпщое примарнпг и 
мптпрнпг  бензина, дизела, мазута и битумена, щтп је углавнпм услпвљенп нижим ценама 
деривата и знашајним инфраструктирним радпвима. У истпм уппреднпм перипду пптрпщоа ТНГ-а, 
лпж уља и авип гприва је нижа.  

Разлпзи за нещтп ниже тржищнп ушещће НИС-а су растуће кплишине деривата у тзв. сивпј зпни кап 
сегмент недпступан за легалне ушеснике на тржищту. 

Малппрпдајнп тржищте у првпм пплугпдищту пве гпдине је у укупнпм изнпсу увећанп за 2,3% у 
пднпсу на исти перипд 2015. гпдине НИС је увећап свпје тржищнп ушещће у малппрпдаји 
Републике Србије, уз раст у прпдаји бензина и дизела, кап и аутп гаса. 
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 Пбим тржишта нафтних  

деривата 
хиљ. тпна +5% 

    Пбим малппрпдајнпг  
тржишта РС10 
хиљ. тпна +2% 

 

 

 

    

 

 

        
 

  

                                                           
10Прпмет НИС-а и псталих кпнкурената укљушује мптпрна гприва (аутпгас, бензини, дизели). ТНГ бпце нису укљушене. Ппдаци за 2016. 
гпдину су дати на пснпву прпцене. Накпн пбјављене анализе тржищта ННКС  за 2015. гпдину изврщене су минималне кпрекције за 
првп пплугпдищте прпщле гпдине.  
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Положај на тржиштима Босне и Херцеговине, Бугарске и Румуније11 

Босна и Херцеговина 

Збпг ниских акциза и стппе ПДВ-а цене мптпрних гприва у Бпсни и Херцегпвини и даље су знашајнп 
ниже негп у регипну, щтп има ппзитиван ефекат на раст пптрпщое. Савет министара Бпсне и 
Херцегпвине утврдип је Предлпг закпна п изменама и дппунама Закпна п акцизама у Бпсни и 
Херцегпвини кпјим се прецизирају акцизе на нафту и нафте деривате, и тп 10 фенинга пп литру 
гприва за изградоу аутппутева и 5 фенинга за изградоу магистралних и регипналних путева.  

17. маја 2016. гпдине ступип је на снагу Правилник п услпвима за пбављаое тргпвине на малп лпж 
уљем кпји ће ппмпћи да се рещи прпблем дугптрајне супституције дизел гприва пвим дериватпм 
какп на лпкалнпм тржищту такп и за прекпгранишне набавке ппљппривредника из ппгранишних 
делпва Србије и Хрватске. Рафинерија нафте Брпд наставиће прпизвпдоу лпж уља, али ће 
смаоити оен нивп. 

Ппшеткпм другпг квартала 2016. гпдине ппшела је прпдаја регресиранпг дизел гприва, пд када 
представници регистрпваних ппљппривредних газдинстава на 231 бензинскпј станици мпгу да 
купе гпривп пп регресиранпј цени, кпја је нижа за 0,60 КМ пд малппрпдајне цене. 

У Бпсни и Херцегпвини je активнп 3512 НИС-пвих бензинских станица. 

Ушещће НИС-а на укупнпм тржищту мптпрних гприва је 11,7%, а на малппрпдајнпм тржищту 10,7%. 

Бугарска 

На бугарскпм тржищту је евидентнп смаоеое увпза кап ппследица ппвећаних пбима прераде 
мпдернизпване рафинерије Бургас. 

На малппрпдајнпм тржищту Бугарске у другпм кварталу прганизпвани су брпјни прпграми 
лпјалнпсти, акције и присутна је пщтра кпнкуренција између ушесника на тржищту. Приметан је и 
развпј маоих приватних ланаца кпји убрзанп развијају свпју мрежу у циоу наципналнпг ппкрића 
тржищта и развпја сегмента кпрппративних клијената. 

У Бугарскпј је активнп 35 НИС-пвих бензинских станица. 

Ушещће НИС-а на укупнпм тржищту мптпрних гприва је 4,5%, а на малппрпдајнпм тржищту 4,3%. 

Румунија 

Тржищте мптпрних гприва забележилп је ппправак у првпм пплугпдищту 2016. гпдине у пднпсу на 
исти перипд претхпдне гпдине првенственп збпг нижих цена и нижиг дажбина на гпривп щтп 
ппзитивнп утише на раст пптрпщое гприва. 

МПЛ Група је дпдатнп прпщирила свпју мрежу у регипну, укљушујући малппрпдају и велепрпдају у 
Румунији. Ппвећана прпизвпдоа рафинерије Бургас дпнпси дпдатне кплишине из увпза на 
румунскп тржищте щтп креира притисак на дпмаћу прпизвпдоу и премије. 

У Румунији је активнп 18 НИС-пвих бензинских станица. 

Ушещће НИС-а на укупнпм тржищту мптпрних гприва је 0,6%, а на малппрпдајнпм тржищту 0,9%. 

  

                                                           
11Извпри инфпрмација кприщћени за пбрађиваое прпјекције:  

- PFC – прпцеоена пптрпщое пп кварталима у Бугарскпј и и Румунији; Еурпстат,  
- Ппдаци за Бпсну и Херцегпвину: PFC,, интерне анализе и прпцене Блпка Прпмет;  
- Тржищте мптпрних гприва: мптпрни бензини, дизел гприва и ТНГ; 
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Анализа резултата 

Кључни показатељи пословања 

Q2 
2016. 

Q2 
2015. 

 
        

        
 

(%)
13

 
Кључни ппказатељи Јединица мере 

6М 
2016. 

6М 
2015. 

 
        

        
 

(%)
14

 

НИС Група 

43,9 61,5 -29% Urals $/bbl 38,1 57,2 -33% 

2,9 9,6 -70% Нетп дпбит млрд. РСД 3,1 5,0 -36% 

9,4 13,8 -32% EBITDA
15

 млрд. РСД 13,2 21,0 -37% 

46,0 57,0 -19% Прихпди пд прпдаје млрд. РСД 81,4 103,4 -21% 

5,0 19,9 -75% OCF млрд. РСД 8,6 24,3 -65% 

43,5 37,7 +15% 
Пбрашунате пбавезе пп пснпву 

ппреза и других јавних прихпда
16

 млрд. РСД 
76,3 67,2 +13% 

4,5 5,5 -18% CAPEX
17

 млрд. РСД 9,1 12,5 -27% 

680 571 +19% 
Укупна задуженпст према 

банкама (total indebtedness)
18

 мил. USD 
680 571 +19% 

Истраживаое и прпизвпдоа 

5,5 11,3 -51% EBITDA млрд. РСД 9,7 21,2 -54% 

366 398 -8% Прпизвпдоа нафте и гаса
19

 хиљ. т.н.е. 743 795 -7% 

243 267 -9% Прпизвпдоа дпмаће нафте
20

 хиљ. тпна 493 536 -8% 

3,6 5,4 -32% CAPEX млрд. РСД 7,5 9,6 -22% 

Сервиси 

-0,0 -0,01 -33% EBITDA млрд. РСД 0,3 0,2 27% 

10 12 -17% Заврщене бущптине брпј бущптина 22 21 +5% 

0,0 0,3 -88% CAPEX млрд. РСД 0,2 0,6 -69% 

Прерада 

4,7 2,7 +72% EBITDA млрд. РСД 3,6 -1,6 +128% 

974 828 +18% 
Пбим прераде нафте и 
пплупрпизвпда 

хиљ. тпна 
1.750 1.512 +16% 

0,4 0,6 -31% CAPEX млрд. РСД 0,7 1,1 -38% 

Прпмет 

2,8 2,6 +8% EBITDA млрд. РСД 4,8 4,4 +9% 

850 782 +9% Укупан прпмет нафтних деривата хиљ. тпна 1.553 1.463 +6% 

67 48 +40% Прпмет – инпактиве
21

 хиљ. тпна 123 89 +38% 

655 611 +7% 
Прпмет нафтних деривата на 
дпмаћем тржищту 

хиљ. тпна 
1.217 1.160 +5% 

506 481 +5% Мптпрна гприва хиљ. тпна 919 870 +6% 

180 172 +5% Малппрпдаја хиљ. тпна 331 313 +6% 

0,2 0,3 -38% CAPEX млрд. РСД 0,2 0,5 -52% 

  

                                                           
13 Сва евентуална пдступаоа у прпцентуалним изнпсима и збирним вреднпстима настају услед запкруживаоа. Приказани прпценти 
прпмене дпбијени су на пснпву вреднпсти кпје нису запкружене на милијарде РСД. 

14 Сва евентуална пдступаоа у прпцентуалним изнпсима и збирним вреднпстима настају услед запкруживаоа. Приказани прпценти 
прпмене дпбијени су на пснпву вреднпсти кпје нису запкружене на милијарде РСД. 

15 EBITDA = Прихпди пд прпдаје (без акцизе) – трпщкпви залиха (нафте, нафтних деривата и псталих прпизвпда) – пперативни трпщкпви 
ппслпваоа (OPEX) – пстали трпщкпви на кпје меначмент мпже да утише. 

16 Ппрези, таксе, накнаде и пстали јавни прихпди пбрашунати за ппсматрани перипд. Преглед укљушује НИС-пве пбавезе за ппрезе и 
друге јавне прихпде у Србији и у другим земљама у кпјима ппслује. 

17 Изнпси за CAPEX су изнпси без ПДВ-а. 
18 Укупна задуженпст према банкама (total indebtedness) = укупан дуг према банкама + акредитиви. На дан 30.06.2016. тп изнпси 675,6 
милипна USD укупнпг дуга + 4,2 милипна USD акредитива. 

19 Услед измеоене метпдплпгије у прпизвпдоу дпмаће нафте укљушен је и газплин и лаки кпндензат, а у прпизвпдои гаса узета је 
кпмерцијална прпизвпдоа гаса. 

20 Са газплинпм и лаким кпндензатпм. 
21 Прпмет инп-актива представља прпмет кпји пстварују НИС-пва зависна друщтва у инпстранству (малппрпдаја и велепрпдаја). 
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Q2 
2016. 

Q2 
2015. 

 
        

        
 

(%)
22

 
Кључни ппказатељи Јединица мере 

6М 
2016. 

6М 
2015. 

 
        

        
 

(%)
23

 

Енергетика 

0,2 0,3 -50% EBITDA млрд. РСД 0,5 0,9 -42% 

34.289 26.975 +27% Прпизвпдоа електришне енергије MWh 74.336 58.373 +27% 

0,1 0,1 +24% CAPEX млрд. РСД 0,3 0,3 +19% 

 

  

                                                           
22 Сва евентуална пдступаоа у прпцентуалним изнпсима и збирним вреднпстима настају услед запкруживаоа. Приказани прпценти 
прпмене дпбијени су на пснпву вреднпсти кпје нису запкружене на милијарде РСД. 

23 Сва евентуална пдступаоа у прпцентуалним изнпсима и збирним вреднпстима настају услед запкруживаоа. Приказани прпценти 
прпмене дпбијени су на пснпву вреднпсти кпје нису запкружене на милијарде РСД. 
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Оперативни показатељи 

Истраживање и производња 

И ппред смаоенпг пбима инвестиција, Блпк „Истраживаое и прпизвoдоа“ успеп је да пствари 
планирани пбим прпизвпдое угљпвпдпника, уз истпвременп ппвећаое резерви угљпвпдпника за 
3,7%. Кап и претхпдну гпдину, и првих 6 месеци пве гпдине је пбележила примена нпвих 
технплпгија и инпвативних рещеоа - вищефазнп фрактурираое, хпризпнталнп бущеое, итд. 
Наставили смп са прпгрампм ппвећаоа пперативне ефикаснпсти и смаоили трпщкпве. 

Основни приоритети и иницијативе за 2016. годину 

 Испуоеое планиране прпизвпдое угљпвпдпника, ппбпљщаое ефикаснпсти геплпщкп 
истражних радпва, реализација прпјеката ГИР везанп за тещкп придпбиве резерве и 
некпнвенципналне ресурсе. 

 Ппвећаое прпизвпдне и технплпщке ефикаснпсти спрпвпђеоем мера за ппвећаое пперативне 
ефикаснпсти. 

Остварења у првих шест месеци 2016. године 

У првих щест месеци 2016. гпдине у пквиру реализације геплпщкп-истражних радпва у Блпку 
„Истраживаое и прпизвпдоа”, избущене су три истражне бущптине, на две су заврщена 
испитиваоа и дпбијен ппзитиван резултат, а тренутнп се спрпвпде хидрп-динамишка мереоа, дпк 
је трећа у фази испитиваоа. У прпбну прпизвпдоу пущтена је бущптина избущена крајем 2015. 
гпдине. Прпцеоени прираст резерви дп краја 2016. гпдине изнпси 3,7%.  

Инвестиципни прпјекат за бущеое и испитиваое истражне бущптине Кумане (специфишна 
акумулација тещке нафте) је усвпјен ппшеткпм јула на Инвестиципнпм пдбпру. 

У перипду јануар-јун 2016. гпдине заврщена је аквизиција и пбрада 3Д сеизмишких ппдатака на 
истражнпм прпстпру Турија II. Ппшела је аквизиција 3Д сеизмишких ппдатака на истражнпм 
прпстпру Јужни Банат I. Финализпван је и презентпван Регипнални мпдел Панпнскпг басена. 

На истражнпм блпку Кищкунхалащ у Мађарскпј заврщенп је бущеое бущптине RAG Kiha-004. 
Тпкпм краткпг испитиваоа је дпбијена нафта. У Бпсни и Херцегпвини је у тпку припрема стратегије 
даљих радпва на целпм прпстпру лиценципнпг блпка.  Заврщена је интерпретација ппдатака 
снимљених на блпкпвима Ex-7 и Ex-8 (прва и друга фаза-заједнишки прпјекат са East West 
Petroleum) пд стране експерата НТЦ НИС.  Заврщена је трећа фаза сеизмишких радпва на 
блпкпвима Ex-7 и Ex-8, ппшета је пбрада ппдатака. Заврщенп је тестираое бущптине Чимбплија-6, 
дпбијен дптпк гаса. 

Оперативни показатељи 

Пстварени пбим прпизвпдое нафте у првпм пплугпдищту 2016. гпдине је већи пд планиранпг за 
7,8 хиљада тпна. Ппсматранп пп планираним активнпстима, прпизвпдоа из нпвпг бущеоа, 
примене ГТА су изнад плана, дпк је прпизвпдоа базнпг фпнда нижа негп щтп је планиранп. У 
првпм пплугпдищту укупна ефективнпст ГТА са нпвим бущеоем изнпси 38,8 хиљада тпна, пднпснп 
10,4 хиљада тпна вище негп щтп је планиранп. 

Прпизвпдоа дпмаћег гаса је вища пд планиране за 6М 2016. гпдине (+2%), дпк је прпизвпдоа 
нафте у Ангпли нижа пд планиране за  6М 2016. гпдине (-5,4%). 
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 Прпизвпдоа нафте и гаса 
хиљ. т.н.е. -7% 

     
-8% 

 

 

 

    

 

 

        
 

   
Прпцена прираста резерви угљпвпдпника +4%  

 

   
 

Сервиси 

Основни приоритети и иницијативе за 2016. годину 

 Ангажпваое ппстрпјеоа „Mega Macs“ у пунпм капацитету и пущтаое у рад мащине за 
ппдбущиваое у пквиру прпщиреоа спектра услуга и пперација Блпка „Сервиси“. 

 Даље ппвећаое пперативне ефикаснпсти, пптимизација брпја бригада и дпстизаое 
максималне ефикаснпсти, ппвећаое кпефицијента прпдуктивнпг времена у ТКРБ. 

 Реализација плана мпдернизације и развпја прпцеса кпнтрплисаоа тубинга и клипних щипки. 

 Ппвећаое квалитета кпнтрплисаоа. 

Остварења у првих шест месеци 2016. године 

У првих щест месеци Блпк „Сервиси“ је успещнп пкпншап прпјекат ремпнта бущптине Ји-6 
(Жпмбпљ) у Румунији и изврщип све припремне активнпсти за ремпнт у Рафинерији Паншевп Лпт1 
и Лпт3. У нареднпм перипду се пшекује ппшетак извпђеоа ремпнтних радпва. Блпк „Сервиси“ је у 
првих щест месеци 2016. гпдине радип у прпсеку са 5 бущаћих ппстрпјеоа збпг рестриктивнпг 
гантпграма услед варијација тржищне цене нафте. Избущенп је 22 нпве бущптина пд кпјих су 3 
кпмпликпване, а такпђе су изврщени слпжени радпви на бущптинама Тус-138 и Мајдан-2 где су се 
бущили дпдатни канали. Такпђе, дпбијен је тендер за бущеое у Румунији такп да су у тпку 
припремни радпви на ппстрпјеоу К-1 кпје је предвиђенп за пве радпве. 

Ангажпванп је у прпсеку 14 ремпнтних ппстрпјеоа за пптребе Блпка „Истраживаое и 
Прпизвпдоа“ на испуоеоу плана прпизвпдое, дпк је дп краја гпдине планиранп и ангажпваое 
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једнпг ппстрпјеоа за ЕУ прпјекат „Mirecol“. Дп краја гпдине планиранп је ангажпваое 15-пг 
ппстрпјеоа за слпжене пперације. Ппгпн „Бущптински сервиси“ је пратип све радпве бущаћих и 
ремпнтних ппстрпјеоа, кап и радпве страних бригада ТКРБ са ппстрпјеоима ЕК МЛУ, Алатима на 
жици, Савитљивим тубингпм, Азптним ппстрпјеоима, ГП, ХПБ и Цементаципним агрегатима. 

Ппгпн „Сеизмишки сервиси“ је заврщип 3D сеизмике радпве у Румунији на прпјекту Block EX-7 
Periam 3rd stage.   

Заппшете су активнпсти на прпјекту Јужни Банат рад гепдетских група , кршеое булдпжерпм за 
фпрмираое траса за ппстављаое ппреме.  

Пд јануара 2016. гпдине ради се плански превентивни ремпнт пумпи за трансппрт нафте и 
утискиваое слпјне впде. Настављени су радпви на капиталнпм ремпнту и ребрендингу кашаљки. 
Урађен је генерални ремпнт гасмптпр кпмпреспра Cooper Bessemer 2, кап и велики сервиси два 
гасмптпр кпмпреспра у ПиТНиГ-у. Урађена је припрема ремпнтнпг ппстрпјеоа Кардвел 4 за 
ппслпве бущеоа и припрема бущаћег ппстрпјеоа К1 за радпве у Румунији.  

Ппгпн „Тубинг Центар“ је званишнп фпрмиран 01.06.2016. гпдине. Ппред пснпвнпг прпцеса праоа, 
кпнтрплисаоа и испитиваоа цевнпг материјала (тубинга и бущаћих щипки) и клипних щипки, 
ппгпн „Тубинг Центар“ планира да прпщири свпје активнпсти и крпз услугу праоа ремпнтних 
ппстрпјеоа. Такпђе, тпкпм другпг квартала у прпцес испитиваоа тубинга уведенп је 
електрпмагнетнп испитиваое, с нпвим уређајем кпји је набављен у ту сврху. 

Оперативни показатељи 

        
 Завршене бушптине 
брпј заврщених бущптина +5% 

     
-17% 

 

 

 

    

 

 

        
 

Прерада 

Основни приоритети и иницијативе за 2016. годину 

 На ппљу ппвећаоа пперативне ефикаснпсти кљушни задаци за 2016. гпдине су: реализација 
прпјеката и мера у циљу ппвећаоа пперативне ефикаснпсти (Сплпмпн индекси); израда и 
имплементација прпграма мера за смаоеое неппвратних губитка угљпвпдпника;  реализација 
мера за ппвећаое енергетске ефикаснпсти у фпрмату „Quick Wins“; унапређеое технплпщких 
мпгућнпсти за прераду щирпкпг аспртимана нафте (укљушујући тещке нафте) и имплементација 
система управљаоа ризицима у бизнис прпцесима Блпк „Прерада“. 

 На ппљу инвестиција наставиће се радпви на прпјекту „Дубпка прерада“ (заврщетак активнпсти 
на изради прпщиренпг базнпг прпјекта за пптребе изградое ппстрпјеоа за пдлпженп 
кпкспваое кап и на утврђиваоу квалификпваних EPCm извпђаша за фазу реализације), а 
планиранп је и низ рекпнструкција (ппстрпјеоа каталитишкпг рефпрминга – уградоа 
измеоиваша тпплпте „Packinox”; замена 0,4 МСС кпнтрплних панела на прпцесним 
ппстрпјеоима Блпка 5, рекпнструкција ваздущних хладоака на ппстрпјеоу FCC) кап и 
капитални ремпнт. 
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Остварења у првих шест месеци 2016. године 

Ппшеткпм гпдине реализпван је ремпнт на ппстрпјеоу  за прпизвпдоу битумена и пплимер 
битумена C-0250/0290.  

Изврщенп је on line шищћеое пећи на ппстрпјеоима Атмпсферска и Вакуум дестилација, какп би 
се мпгап ппдићи капацитет прераде збпг предстпјећег капиталнпг ремпнта у септембру кап и 
праое свих сегмената хладоака и шищћеое размеоиваша тпплпте на Атмпсферскпј дестилацији.  

Накпн декпнзервације и ремпнта успещнп су стартпвана ппстрпјеоа „Мала“ атмпсферска 
дестилација (С-100) и Мерпкс керпзина (С-750/850) у циљу ппвећаоа пбима прераде и 
ефикаснпсти прпизвпдое. 

Заврщен је прпјекат за линијскп намещаваое бензина, кпји ће дп краја августа бити у прпбнпм 
раду.  

Дпбијена је финална верзија прпщиренпг базнпг прпјекта (FEED) ппстрпјеоа за пдлпженп 
кпксoваое. У тпку је тендерска прпцедура за избпр EPCm извпђаша, а такпђе су птппшеле и 
тендерске активнпсти за избпр исппрушилаца ппреме са дугим рпкпм исппруке (LLI). 

Интензивиране су активнпсти за реализацију капиталнпг ремпнта у септембру 2016. гпдине 
укљушујући и припрему кљушних инвестиципних прпјеката кпји ће бити реализпвани у 
септембарскпм застпју. 

Заврщени су грађевински радпви везани за ппставку измеоиваша тпплпте „Packinox” и ппставку 
ппреме за ппстрпјеое 0,4 kW МСС у Блпку 5. 

Реализација мера за ппвећаое пперативне ефикаснпсти је на виспкпм нивпу. Кпнтинуалнп се 
спрпвпди пакет мера за ппвећаое ефикаснпсти технплпщких прпцеса. Такпђе, акценат је и на 
реализацији дппунских мера у фпрмату „Quick Wins“ са циљем смаоеоа пптрпщое енергената и 
ппвећаоа енергетске ефикаснпсти. Стпга се и вреднпсти пснпвних ппказатеља ефикаснпсти 
ппслпваоа (Solomon) налазе у зпни испуоеоа или пребашаја плана. 

У гпдини HSE у НИС-у, ппсебан фпкус је на безбеднпсти и здрављу свих заппслених у Блпку 
„Прерада“ кап и на даљем развпју индустријске безбеднпсти.  

Успещнп је реализпвана друга редпвна надзпрна прпвера система управљаоа защтитпм здравља 
и безбеднпщћу на раду, сагласнп захтевима стандарда SRPS OHSAS 18001:2008. 

Блпку „Прерада“ урушен је сертификат п усаглащенпсти система меначмента квалитетпм са 
захтевима стандарда ISO 9001:2008, пд стране Друщтва за сертификацију и надзпр система 
квалитета (JUQS). 

Успещнп је заврщен ппступак легализације пбјеката у Рафинерији Паншевп. 

Оперативни показатељи 

Пбим прераде je резултат задпвпљеоа пптреба тржищта и пптимизације прераде типпва нафте и 
пстале сирпвине (смаоеое увпзнпг VGO, пдустаjaое пд прераде Gasoil 1,1%). 

Прерада дпмаће нафте у складу са планпвима Upstream-a је благп ппвећана у пднпсу на Бизнис 
план 2016, а смаоеое прераде CPC и REB-а је ппследица пптимизације кпрпе прерађене сирпвине 
и супституције нпвим врстама нафте Kirkuk и Forcados. 
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 Пбим прераде 
хиљ. тпна +16% 

     
+18% 

 

 

 

    

 

 

        
 

Промет 

За Блпк „Прпмет“ мпжемп рећи да је успещнп ппслпвап у услпвима нафтне кризе тпкпм 2015. 
гпдине и наставип да успещнп ппслује и у првих щест месеци 2016. гпдине. У пднпсу на првих щест 
месеци претхпдне гпдине, успели смп да ппвећамп тржищнп ушещће на малппрпдајнпм тржищту 
нафтних деривата у Србији за 1,4%. За щест месеци 2016. гпдине пстварили смп раст пбима 
прпмета пд 6% у пднпсу на исти перипд 2015. гпдине. 

Основни приоритети и иницијативе за 2016. годину 

 И пве гпдине активнпсти су усмерене на ппбпљщаое ефикаснпсти малппрпдајне мреже крпз 
реализацију плана рекпнструкције и пптимизације брпја бензинских станица, ппвећаое 
прпсешнпг дневнпг прпмета пп једнпј бензинскпј станици, увпђеое брендираних гприва G-Drive 
100, G-Diesel, Ultra D, Ultra 98 на тржищте Србије и регипна, пптимизацију набавних цена 
дппунскпг аспртимана и ценпвнп ппзиципнираое пп разлишитим врстама рпбе. 

 Даљи развпј канала велепрпдаје, лпгистике и ппсебних бизнис-јединица пствариће се 
ппвећаоем пбима премијалне прпдаје, мпдернизацијпм складищнпг ппслпваоа и смаоеоем 
лпгистишких трпщкпва, кап и регипналним извпзпм нафтних деривата (Румунија, Бугарска, 
Македпнија, Црна Гпра) – кпји има већу маржу негп извпз у удаљене регипне. 

Остварења у првих шест месеци 2016. године 

У јуну 2016. гпдине ппшела је прпдаја брендиранпг гприва G-Drive diesel на тржищту Србије. 

Пд краја 2015. гпдине активнп се развија прпграм лпјалнпсти „Са нама на путу“ и дп 30.06.2016. 
гпдине је дпдељенп 269.200 картица. Развија се и прпграм лпјалнпсти за ппљппривреднике. 

Пбезбеђен је увпз нпвих врста нафте (KIRKUK и FORCADOS). За ппстпјеће врсте нафте (REB и CPC) 
ппстигнута је бпља увпзна премија. 

Уведене су у експлпатацију 8 нпвих аутп-цистерни за превпз авип-гприва. Дпбијена је нпва 
лпкпмптива за ранжирну станицу Паншевп и предата у експлпатацију Блпку „Прерада“ заједнп са 
ранжирнпм станицпм. 
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Оперативни показатељи 

У првих щест месеци 2016. гпдине забележен је раст прпмета пд 6% у пднпсу на щест месеци 2015. 
гпдине, такп да је укупан прпмет у Србији и инпактивама изнпсип 1.553 хиљада тпна. 

 Малппрпдаја у Србији – раст пбима малппрпдаје за 6%. 
- Раст прпмета у малппрпдаји резултат је раста прпдаје дизел-гприва за 5%, кап и 

мптпрних бензина за 7% . 
 Велепрпдаја у Србији – раст за 5%. 

- Ппвећана је прпдаја мптпрних гприва за 4%,  
- Ппвећана је прпдаја неенергетских гприва за 12% 
- Пад прпмета мазута изнпси 1% 

 Извпз –  на истпм нивпу кап и у првих щест месеци прпщле гпдине 
- Стагнација извпза у пднпсу на 6 месеци 2015. гпдине ппследица је раста извпза 

неенергетских гприва пд 6% и пада извпза мптпрних гприва пд 5% 
 Инпактиве – у првих щест месеци 2016. гпдине прпмет инпактива у Бпсни и Херцегпвини, 

Румунији и Бугарскпј забележип је ппвећаое за 38% и изнпси 122,6 хиљада тпна. 
- Раст прпдаје мптпрних гприва за 38%, пд шега раст прпдаје дизела за 36% и раст прпдаје 

бензина 56%. 
 

        
 Пбим прпмета 
хиљ. тпна +6% 

    
 

+9% 
 

 

 

    

 

 

        
 

        
 Структура прпмета 
хиљ. тпна +6% 

    
 

+9% 
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Црни и пстали деривати Бели деривати и ТНГ 
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Q2 2016.
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Енергетика 

За Блпк „Енергетика“ 2016. гпдина је врлп успещна. EBITDA из редпвнпг ппслпваоа у првпј 
пплпвини гпдине изнпсила је 4,8 милипна USD, и у пднпсу на бизнис план за првих щест месеци 
2016. гпдине већа је за 2,5 милипна USD. Настављене су даље активнпсти на развпју бизниса и 
ппбпљщаоу пперативне ефикаснпсти. 

Основни приоритети и иницијативе за 2016. годину 

Пснпвни циљеви Блпка „Енергетика“ за 2016. гпдину ппдразумевају даљи развпј бизниса и 
мпнетизацију гаса. 

 Везанп за ТЕ-ТП Паншевп у 2016. гпдини пшекује се ппшетак изградое и израде ппреме 
(капацитета 140 MW), пущтаое у рад је планиранп пред крај 2018. гпдине. У пквиру прпјекта 
ветрппарка „Пландищте“ прибављен је Power Purchase Agreement (feed in тарифа), а дп краја 
2016. гпдине се пшекује пбезбеђеое финансираоа прпјекта, нарушиваое ппреме и ппшетак 
изградое. У пбласти развпја бизниса планирана је и израда мпдела и платфпрме за дпнпщеое 
пдлуке п реализацији прпјекта Кпвин (ТЕ-ТП, експлпатација угља) и Алексинац (експлпатација и 
прерада уљних щкриљаца). 

 У дпмену искприщћеоа гаса у 2016. гпдини биће изграђене и пущтене у рад две електране на 
ппљу Мајдан (9,5 милипна m3 гаса гпдищое, 2,4 MW). Планира се изградоа и пущтаое у рад 
ппстрпјеоа за прпизвпдоу кпмпримпванпг прирпднпг гаса Пстрпвп (10,8 милипна Sm3 гаса 
гпдищое), кап и изградоа и пущтаое у рад КПГ мпдула на БС Шашак 1 (1,0 мил/гпд Sm3 гаса). 

 Пдређена је нпва лпкација за изградоу ппстрпјеоа за прпизвпдоу кпмпримпванпг прирпднпг 
гаса на малп на теритприји града Бепграда – ССГ Жаркпвп 2. Ппшетак реализације прпјекта дп 
краја 2016. 

Остварења у првих шест месеци 2016. године 

Кап и у првпм кварталу, и тпкпм другпг квартала пве гпдине гпдине настављене су активнпсти на 
прпјектима Блпка „Енергетика“. Радпви на изградои мале електране Мајдан (2,4 MW) налазе се у 
заврщнпј фази. Планиран је ппшетак експлпатације у августу 2016. гпдине. Накпн пптврде резерви 
и квалитета гаса за лпкацију мале електране Нпвп Милпщевп (9,8 MW), ппстигнут је дпгпвпр са 
Блпкпм Истраживаое и прпизвпдоа да кпмплетнп прпјектпваое реализује НТЦ.  

Заврщени су радпви на изградои станице за снабдеваое КПГ на БС Шашак 1. У тпку је прибављаое 
пдпбреоа типа мерила пд Дирекције за мере и драгпцене метале Републике Србије. Планира се 
пущтаое у рад ппстрпјеоа дп краја јула 2016. У пквиру реализације прпјекта прпизвпдое 
кпмпримпванпг прирпднпг гаса на налазищту Пстрпвп изградоа је у тпку (пдпбрена је 
експлпатација гаса, заврщен главни рударски прпјекат, изграђен приступни пут пд села Пстрпвп, у 
тпку су радпви на нивелацији терена).  

За прпјекат ТЕ-ТП Паншевп, тендер је заврщен. У тпку је пцена ппнуда. За прпјекат ветрппарк 
„Пландищте“ је прибављен Power Purchase Agreement (feed in). Oшекује се усвајаое закпнских 
аката Републике Србије, кпји су пптребни за дпбијаое прпјектнпг финансираоа. 

Припремљена је дпкументација за разгпвпре са представницима Министарства Енергетике п 
услпвима стицаоа права кприщћеоа ресурса щкриљаца налазищта Алексинац и схеме 
реализације прпјекта. 

На ппљу тргпвине електришнпм енергијпм НИС је присутан на тржищту Србије, али сарађује и са 
партнерима у прекпгранишнпј тргпвини на границама Србије са Бпснпм и Херцегпвинпм, 
Републикпм Македпнијпм, Мађарскпм и Румунијпм. НИС Петрпл Срл, Букурещт тргује 
електришнпм енергијпм на румунскпј берзи OPCOM и на граници са Србијпм. НИС а.д. Нпви Сад, 
пд средине априла, снабдева деп (дп 25%) сппствене пптрпщое унутар НИС балансне групе. 
Птппшете су прве активнпсти на малппрпдајнпм тржищту у Србији. У тпку пве гпдине, кап 
иницијалнп тржищте, циљ су пптрпщаши кпји се снабдевају путем јавних набавки. НИС Петрпл 
С.р.л. наставља активнпсти на щиреоу мреже партнера, кпје су предуслпв за приступ ПТЦ тржищту 
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у Румунији и птппшиоаоу тргпвине у Слпвенији и оеним границама. Птппшет је прпцес 
регистрације на тржищту Мађарске. 

Оперативни показатељи 

У првпј пплпвини 2016. гпдине пстварена је прпизвпдоа пд 74.336 MWh електришне енергије, а 
искприщћенп је 13,7 милипна m3 некпмерцијалнпг гаса. 

        
 Прпизвпдоа електричне енергије 

MWh +27% 
    

 

+27% 
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Финансијски показатељи 

И у другпм кварталу пве гпдине су настављени неппвпљни макрпекпнпмски трендпви. Упркпс 
тпме, успели смп да пстваримп ппзитиван нетп резултат пд 3,1 милијарду динара. Пад 
малппрпдајних цена нафтних деривата пд пкп 8%, и ппред ппвећанпг пбима прпмета, је утицап на 
смаоеое прихпда пд прпдаје. Ниске цене нафте су негативнп утицале на EBITDA, кпји за првих 
щест месеци 2016. гпдине изнпси 13,2 милијарде динара. 

 

Нето добит 

Иакп су цене нафтних деривата на светскпм тржищту и даље пстале на нискпм нивпу, у првих щест 
месеци пве гпдине забележили смп нетп дпбит у изнпсу пд 3,1 милијарду динара. Наставак 
спрпвпђеоа мера за ппвећаое пперативне ефикаснпсти је у највећпј мери утицап на ппзитиван 
резултат. 

        
 Нетп дпбит 
млрд. РСД -36% 

    
 

-70% 
 

 

 

    

 

 

        
 

EBITDA 

Негативан утицај цена сирпве нафте (прпсешна цена нафте типа Urals пала је за 33% у пднпсу на 
исти перипд прпщле гпдине) и даље се пдражава на ппказатељ EBITDA. 

 EBITDA 
млрд.РСД -37% 

    
 

-32% 
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OCF 

У првих щест месеци пве гпдине OCF изнпси 8,6 милијарди динара и маои је пднпсу на исти 
перипд претхпдне гпдине за 65%: 

 маои приливи 

 веће пбавезе према држави и веће пбавезе према дпбављашима, и ппред маоих пбавеза 
за нафтне деривате и сирпву нафту. 

        
 OCF 
млрд. РСД -65% 

    
 -

75% 
 

 

 

    

 

 

        
 

Приходи од продаје 

Прпсешна цена нафте типа Urals у првпм 
пплугпдищту 2016. гпдине изнпси 38,06 $/bbl, 
щтп је за 33% ниже пд прпсешне цене нафте 
пвпг типа у истпм перипду прпщле гпдине. 

Пад малппрпдајних цена нафтних деривата у 
првих щест месеци 2016. гпдине за пкп 7,9% у 
пднпсу на првих щест месеци прпщле гпдине. 

 Прпмене малппрпдајних цена 
 
        

        
 

(%) 

Еврп премијум БМБ 95 -5,87% 

Еврп дизел -9,79% 
 

 

        
 Прихпди пд прпдаје 
млрд. РСД -21% 

    
 

-19% 
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Рацио показатељи 

Рацип ппказатељи 

 6М 2016. 6М 2015. 

Принпс на укупни капитал 
(брутп дпбит/укупни капитал) 2% 4% 

Нетп принпс на сппствени капитал 

(нетп дпбит/сппствени капитал
24

) 4% 6% 

Ппслпвни нетп дпбитак 
(ппслпвни дпбитак/нетп прихпд пд прпдаје) 7% 15% 

 6М 2016. FY 2015. 

Степен задуженпсти 
(краткпрпшне и дугпрпшне пбавезе/укупан капитал) 95% 92% 

Степен задуженпсти 

(краткпрпшне и дугпрпшне пбавезе/сппствени капитал
25

) 221% 215% 

Ликвиднпст I степена 
(гптпвина и гптпвински еквив./краткпрпшне пбавезе) 19% 29% 

Ликвиднпст II степена 
(пбртна импвина     залихе/краткпрпшне пбавезе) 75% 96% 

Рацип нетп пбртнпг фпнда 
(пбртна импвина     краткпрпшне пбавезе/укупна актива) 3% 6% 

 

  

                                                           
24Сппствени капитал = пснпвни капитал 
25Сппствени капитал = пснпвни капитал 
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Мере за повећање оперативне ефикасности 

Пшекиван ефекат мера за ппвећаое пперативне ефикаснпсти на ппказатељ EBITDA у 2016. гпдини 
је 8,1 милијарде динара. Ппред тпга, пшекивани ефекат пд спрешене щтете је 1,2 милијарда 
динара.  

У првих щест месеци 2016. гпдине ефекат мера за ппвећаое пперативне ефикаснпсти на 
ппказатељ EBITDA изнпсип је 4,4 милијарде динара, щтп је 59% пд укупнп пшекиванпг ефекта у пвпј 
гпдини. 

 

   
 Ефекат мера за ппвећаое пперативне ефикаснпсти на ппказатељ EBITDA 
млрд. РСД 
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Задуженост 

У другпм кварталу 2016. гпдине дпщлп је дп благпг ппвећаоа дуга према банкама дп нивпа пд 676 
милипна УСД. Пвп ппвећаое ппследица је ппвлашеоа ппвпљних кредита банaка кпје припадају ЕУ 
банкарским групама пп пснпву увпза из ЕУ, а у складу са изузецима предвиђеним актуелним 
текстпм санкција ЕУ. Динамика ппвлашеоа кредита услпвљена је динамикпм увпза из ЕУ. 
Ппвлашеоем предметних кредита пбезбеђују се пптребна средства за птплате дпспелих кредита 
дп краја 2016., пднпснп у 2017. гпдине кап и за финансираое редпвнпг ппслпваоа дп нивпа 
дпзвпљене задуженпсти.  

Настављен је тред диверсификације валутне структуре кредитнпг ппртфеља ппвећаваоем ушещћа 
кредита у еврима и смаоеоем ушещћа кредита у дпларима. Псим тпга кпнтинуиранп се ради на 
прегпвараоу и изналажеоу дугпрпшних извпра финансираоа кап и извпра финансираоа кпји нису 
пгранишени санкцијама. 

        
 Кретаое укупнпг дуга према 

банкама26 
мил. USD +2% 

    Структура укупнпг дуга према 
банкама 
пп валутама, у прпцентима  

 

 

 

    

 

 

        
        
 Кретаое укупне задуженпсти 

према банкама27 
мил. USD +1% 

    
ГПН зајам 
мил. EUR -7% 

 

 

 

    

 

 

                                                                   
26Структура дуга пп рпшнпсти је приказана на пснпву угпвпра пптписаних са банкама, а не према оихпвпм дпспећу ппсматранп на дан 

30.06.2016. 
27 Ппред дуга према банкама и акредитива, НИС а.д. Нпви Сад на 30.06.2016. гпдине има и издате банкарске гаранције у изнпсу пд 28,1 
милипна USD, кпрппративне гаранције у изнпсу пд 45,6 милипна USD, пптписана писма п намерама у изнпсу пд 0,3 милипнa USD и 
финансијски лизинг у изнпсу пд 2,1 милипна USD 
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Инвестиције 

На 13. седници Oдбпра директпра, пдржанпј 15.12.2015. гпдине, усвпјен је ппслпвни план за 2015. 
гпдину и средоерпшни инвестиципни прпграм (у даљем тексту СИП), у кпјем је предпшен план 
улагаоа за CAPEX у перипду 2016 – 2018. гпд. 

Према СИП-у, у 2016. гпдини главни правци улагаоа усмерени су на реализацију следећих група 
прпјеката: прпјекти у прпизвпдои нафте и гаса, преради, прпјекти енергетике, прпјекти у прпмету 
кап и пдређен брпј прпјеката у сервисима и струшним службама. НИС је и тпкпм 2016. гпдине 
изврщип припритетизацију свпг инвестиципнпг ппртфплија. Пдабрани су виспкп прпфитабилни 
прпјекти, прпјекти кпји имају брз ппвраћај улпжених средстава, кап и прпјекти шије би пдлагаоа 
ималп негативне ефекте пп генерисани прпфит.  

У тпку првих щест месеци 2016. гпдине је издвпјенп 9,11 милијарди динара28 за финансираое 
инвестиција, щтп је за 27% маое пд изнпса кпји је издвпјен у истпм перипду 2015. гпдине. 
Најзнашајнија улагаоа у прпизвпдои нафте и гаса у 2016. гпдини била су: 

 Бущеое разрадних бущптина  
 Улагаоа у геплпщкп-технишке мере 
 Инфраструктурни прпјекти и прпјекти гаснпг бизниса 
 Прпјекти геплпщкп истраживашких радпва 
 Улагаоа у кпнцесипна права 

Највећа улагаоа у Блпку „Прерада“ издвпјена су за прпјекат ппбпљщаоа дубине прераде кап и за 
прпграм инвестиципнпг пдржаваоа, дпк су најзнашајнија капитална улагаоа у вези са защтитпм 
живптне средине у Рафинерији нафте Паншевп: 

 Прпјекат праоа ејектпрскпг гаса на S-2200 (смаоеое емисије Sox) 
 Смаоеое емисије NOx у димним гаспвима из Енергане 
 Рекпнструкција и дпградоа система канализације и ппстрпјеоа за третман птпадних впда 

Финансираое инвестиција према врсти прпјеката
29

 6М 2016. 6М 2015. 

Екплпгија 0,06 0,25 

Ангпла 0,10 0,29 

Прпјекти с директним екпнпмским ефектпм 6,67 9,39 

Прпјекти без директних екпнпмских ефеката 1,91 2,30 

Прпјектнп-истраживашки радпви 0,36 0,28 

УКУПНП: 9,11 12,51 
 

    Инвестиције пп сегментима 
% 

 

 

 

 

   

   
                                                           
28 НИС а.д. Нпви Сад са зависним друщтвима, искљушујући „НИС Пверсиз“ п.п.п. Санкт Петербург и „НИС Светлпст“ д.п.п. Бујанпвац.  
29 Изнпси су дати у милијардама РСД и  без ПДВ-а. 
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Порези и други јавни приходи 

Аналитички приказ пбрачунатих пбавеза пп пснпву ппреза и других јавних прихпда
30

 

НИС а.д. Нпви Сад 6М 2016. 6М 2015.   
        

        
 (%) 

Дппринпси за пбавезнп спцијалнп псигураое на терет ппслпдавца 0,72 0,73 -1% 
Ппрез на дпбит правних лица 0,54 0,84 -35% 
Ппрез на дпдату вреднпст 9,49 10,41 -9% 
Акцизе 51,91 45,40 14% 
Накнада за рпбне резерве 3,00 2,90 3% 
Царине 0,19 0,18 3% 
Рудна рента  0,47 0,81 -42% 
Пстали ппрези 0,63 0,67 -6% 

Укупнп 66,94  61,93 8% 

НИС-пва зависна друштва у Србији
31

     

Дппринпси за пбавезнп спцијалнп псигураое на терет ппслпдавца 0,24 0,26 -10% 
Ппрез на дпбит правних лица 0,01 0,07 -79% 
Ппрез на дпдату вреднпст 0,34 0,24 43% 
Акцизе 0,00 0,00 - 
Царине 0,02 0,05 -52% 
Рудна рента 0,00 0,00 - 
Пстали ппрези 0,04 0,03 48% 
Укупнп 0,66 0,65 2% 

Укупнп НИС а.д. Нпви Сад са зависним друштвима у Србији  67,6  62,58 8% 

НИС-пва зависна друштва у регипну и Ангпла и Туркменистан     

Дппринпси за пбавезнп спцијалнп псигураое на терет ппслпдавца 0,03 0,06 -49% 
Ппрез на дпбит правних лица 0,09 0,21 -60% 
Ппрез на дпдату вреднпст 0,57 0,35 64% 
Акцизе 4,89 3,25 50% 
Царине 2,87 0,36 697% 
Рудна рента 0,00 0,00 - 
Пстали ппрези 0,05 0,07 -21% 

Укупнп 8,50 4,30 98% 

Пдлпжена ппреска средства (укупнп за Групу) 0,20 0,37 -46% 

Укупнп НИС Група
32

 76,31 67,25 13% 

Укупан изнпс пбрашунатих пбавеза пп пснпву јавних прихпда кпји НИС а.д. Нпви Сад са зависним 
друщтвима насталим из НИС-пве прганизаципне структуре33 плаћа у Србији у првих щест месеци 
2016. гпдине изнпси 67,6 милијарди динара, щтп је за 5,02 милијарди тј. 8 пдстп вище негп у истпм 
перипду претхпдне гпдине. Главни разлпг раста је раст акциза за НИС а.д. Нпви Сад збпг тпга щтп 
је Влада Републике Србије ппвећала акцизе (за 2,5 РСД/l за бензин, за 4 РСД/l за дизел и 1 РСД/kg 
за ТНГ). Ппред тпга, збпг планиранпг ремпнта Рафинерије у Паншеву НИС је ппвећап залихе какп 
би псигурап снабдеваое тржищта тпкпм ремпнта, пднпснп у трећем кварталу 2016. гпдине. Пвп 
ппвећаое прпизвпдое нафтних деривата такпђе је дпвелп дп ппвећаоа акцизе.   

Укупан изнпс пбрашунатих пбавеза пп пснпву јавних прихпда кпји НИС Група плаћа у првих щест 
месеци 2016. гпдине изнпси 76,31 милијарди динара, щтп је за 9,05 милијарде тј. 13 пдстп вище 
негп за исти перипд 2015. гпдине.  

 

                                                           
30 У милијардама динара. 
31 Зависна друщтва укљушују: НТЦ НИС – Нафтагас д.п.п. , Нафтагас – Трансппрт д.п.п., Нафтагас – Технишки сервиси д.п.п. и Нафтагас - 

Нафтни сервиси д.п.п., а не укљушују П Зпне а.д., НИС-Светлпст д.п.п.. 
32 Укљушујући ппрезе и друге пбавезе пп пснпву јавних прихпда за зависна друщтва у регипну, ппрез на дпбит у Ангпли и пдлпжена 

ппреска средства. 
33 Зависна друщтва укљушују: НТЦ НИС – Нафтагас д.п.п. , Нафтагас – Трансппрт д.п.п., Нафтагас – Технишки сервиси д.п.п. и Нафтагас - 

Нафтни сервиси д.п.п., а не укљушују П Зпне а.д., НИС-Светлпст д.п.п. 

file:///C:/Users/jelena.miljus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FM2AGFJH/Porezi_i_dr_javni_prihodi_2014_vs_2013%20Jelena%20Miljus%20-%20FINAL%2022%2001%202015.xlsx%23RANGE!A33
file:///C:/Users/jelena.miljus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FM2AGFJH/Porezi_i_dr_javni_prihodi_2014_vs_2013%20Jelena%20Miljus%20-%20FINAL%2022%2001%202015.xlsx%23RANGE!A34
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Хартије од вредности 

Структура акцијског капитала 

Акцијски капитал НИС-а изнпси 81,53 милијарде динара и ппдељен је на укупнп 163.060.400 
акција нпминалне вреднпсти 500,00 динара. Све емитпване акције су пбишне акције и дају свпјим 
власницима следећа права: 

 правп ушещћа и гласаоа на скупщтини, такп да једна акција увек даје правп на један глас; 

 правп на исплату дивиденде у складу са важећпм регулативпм; 

 правп ушещћа у расппдели ликвидаципнпг пстатка или стешајне масе у складу са закпнпм кпјим 
се уређује стешај; 

 правп прешег стицаоа пбишних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за 
пбишне акције, из нпвих емисија; 

 друга права у складу са Закпнпм п привредним друщтвима и актима Друщтва. 

У структури првих 10 акципнара са највећим ушещћем у акцијскпм капиталу дпминирају кастпди 
рашуни: 

Акципнар Брпј акција % учешћа у акцијскпм капиталу 

ЈАД „Гаспрпм оефт“ 91.565.887 56,15% 

Република Србија 48.712.074 29,87% 

Societe Generale банка Србија а.д. – кастпди рашун  819.457 0,50% 

Unicredit Bank Србија а.д. – кастпди рашун 556.015 0,34% 

Raiffeisen bank а.д. Бепград – кастпди рашун 326.815 0,20% 

Актив-фпнд д.п.п. 229.083 0,14% 

AWLL Communications д.п.п. Бепград  227.352 0,14% 

Unicredit Bank Србија а.д. – збирни рашун  223.801 0,14% 

Global Macro Capital Oportunities  216.465 0,13% 

Керамика Јпванпвић д.п.п. Зреоанин  203.824 0,12% 

Пстали акципнари 19.979.627 12,25% 

Укупан брпј акципнара на дан 30.06.2016. гпдине: 2.157.099 

Трговање акцијама и показатељи по акцији 

Акцијама НИС а.д. Нпви Сад тргује се на Прајм листингу Бепградске берзе а.д.  

    Кретаое цене и прпмета у првих шест месеци 2016. гпдине  
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Преглед тргпваоа акцијама НИС а.д. Нпви Сад на Бепградскпј берзи у првих шест месеци 2016. гпдине 

Ппследоа цена (30.06.2016.) 620 РСД 

Највища цена (13.06.2016.) 658 РСД 

Најнижа цена (21.01.2016.) 500 РСД 

Укупан прпмет  545.485.729 РСД 

Укупан пбим (брпј акција) 911.865 акција 

Укупан брпј трансакција 15.049 трансакција 

Тржищна капитализација на дан 30.06.2016. 101.097.448.000,00 РСД 

EPS 24,21 РСД 

Кпнсплидпвана EPS  19,30 РСД 

P/E
 
рацип 25,59 

Кпнсплидпвани P/E рацип 32,13 

Коигпвпдствена вреднпст на дан 30.06.2016. 1.244,55  РСД  

Кпнсплидпвана коигпвпдствена вреднпст на дан 30.06.2016. 1.162,08 РСД 

P/BV рацип 0,50 

Кпнсплидпвани P/BV рацип 0,53 

У првих щест месеци 2016. гпдине Друщтвп није стицалп сппствене акције.  

Дивиденде 

Пплитика дивиденди НИС а.д. Нпви Сад заснпвана је на избалансиранпм приступу кпји узима у 
пбзир неппхпднпст задржаваоа дпбити за пптребе финансираоа будућих инвестиција, кап и 
стппу ппвраћаја на улпжени капитал и изнпс исплате дивиденди. Дугпрпшна пплитика дивиденди 
предвиђа да се најмаое 15% пстварене нетп дпбити исплати акципнарима у пблику дивиденде. 

При утврђиваоу предлпга пдлуке п расппдели дпбити и исплати дивиденде, меначмент Друщтва 
узима у пбзир низ фактпра, укљушујући финансијску ситуацију, планпве за инвестиције, пбавезе за 
птплату кредита, макрпекпнпмскп пкружеое и закпнске прпписе. Сваки пд пвих фактпра, засебнп 
или у кпмбинацији, укпликп је дпвпљнп знашајан, мпже да утише на предлпжену исплату 
дивиденде. 

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Нетп дпбит (губитак), у млрд. РСД
34

 (4,4) 16,5
35

 40,6
36

 49,5 52,3 30,6 16,1 

Укупан изнпс дивиденде, у млрд. РСД 0,00 0,00 0,00 12,4 13,1 7,6 4,0 

Рацип исплате - - - 25% 25% 25% 25% 

Зарада пп акцији, у РСД - 101,1 249,0 303,3 320,9 187,4 98,8 

Дивиденда пп акцији, брутп, у РСД 0,00 0,00 0,00 75,83 80,22 46,85 24,69 

Цена акције на 31.12., у РСД - 475 605 736 927 775 600 

Дивидендни принпс акципнара, у %
37

 - - - 10,3 8,7 6,0 4,1 

 

Опис финансијских инструмената које Група користи 

Услед излпженпсти валутнпм ризику НИС Група кпристи фпрвард трансакције на девизнпм 
тржищту кап инструмент управљаоа пвпм врстпм ризика.  
Кап матишнп друщтвп за целу Гаспрпм оефт Групу, у пквиру кпје ппслује и НИС а.д. Нпви Сад са 
свпјим зависним друщтвима, ЈАД „Гаспрпм оефт” управља инструментима рпбнпг хечинга на 
нивпу Гаспрпм оефт Групе и прпцеоује да ли је пптребнп кприщћеое пдгпварајућих 
инструмената рпбнпг (commodity) хечинга. 
 

  

                                                           
34Нетп дпбит НИС а.д. Нпви Сад 
35Нетп дпбит искприщћена за ппкриће акумулираних губитака  
36Нетп дпбит искприщћена за ппкриће акумулираних губитака  
37Израшунава се кап пднпс брутп дивиденде према цени акције на крају гпдине 
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Људски ресурси 

Број и структура запослених 

Прганизаципни деп 

30.06.2016. 30.06.2015. 

Заппслени
38

 Услужна 
предузећа 

Укупнп Заппслени
39

 Услужна 
предузећа 

Укупнп 

НИС а.д. Нпви Сад 3.898 3.478 7.376 3.938 3.421 7.359 

Блпк „Истраживаое и прпизвпдоа” 781 219 1.000 772 204 976 

Блпк „Сервиси”  91 23 114 105 18 123 

Блпк „Прерада” 786 35 821 829 46 875 

Блпк „Прпмет” 960 2.723 3.683 934 2.654 3.588 

Блпк „Енергетика” 242 19 261 234 15 249 

Кпрппративни центар (Функције) 1.038 459 1.497 1.064 484 1.548 

Представништва и пгранци у 
инпстранству 

60 3 63 64
40

 4 68 

Зависна друштва у земљи  1.408 1.465 2.873 1.411 1.466 2.877 

„Нафтагас - Нафтни сервиси”
41

 610 707 1.317 590 726 1.316 

„Нафтагас - Технишки сервиси” 401 476 877 420 456 876 

„Нафтагас – Трансппрт” 103 261 364 110 255 365 

„НТЦ НИС Нафтагас” 294 21 315 291 29 320 

Зависна друштва у инпстранству  96 1 97 132 0 132 

„НИС Петрпл”, Бугарска 42 0 42 77 0 77 

„НИС Петрпл”, Румунија 30 0 30 30 0 30 

„НИС Петрпл”, БиХ 17 0 17 15 0 15 

„Јадран Нафтагас”, БиХ 6 0 6 6 0 6 

„Панпн Нафтагас”, Мађарска 1 1 2 4 0 4 

Пстала зависна друштва кпја улазе у 
кпнсплидацију 

524 107 631 260 156 416 

„П Зпне” а.д. Бепград 6 104 110 5 93 98 

„НИС Пверсиз” п.п.п. Санкт Петербург 122 0 122 118 0 118 

„НИС Светлпст” д.п.п. Бујанпвац 15 0 15 15 3 18 

„Г Петрпл” д.п.п. Сарајевп 381 3 384 122 60 182 

УКУПНП: 5.986 5.054 11.040 5.805 5.047 10.852 

 

Основ престанка радног односа 

У првих щест месеци 2016. гпдине, НИС Групу 
је напустилп укупнп 128 заппслених: 8 
заппслених је пензипнисанп, 37 заппслених је 
сппразумнп напустилп НИС Групу, а за 83 
радника пснпв престанка раднпг пднпса бип је 
друге прирпде (птказ угпвпра п раду, 
престанак раднпг пднпса на захтев 
заппсленпг, смрт заппсленпг и слишнп). 

Пснпв 
НИС а.д. Нпви 

Сад
42

 

Зависна 
друштва у 

земљи 

Пензипнисаое 6 2 

Сппразумни прекид 
раднпг пднпса 32 5 

Псталп 56 27 

Укупнп: 94 34 
 

  

                                                           
38 У брпјнп стаое су укљушени и заппслени прекп прпграма „НИС щанса”. 
39 У брпјнп стаое су укљушени и заппслени прекп прпграма  „НИС щанса”. 
40 Услед усаглащаваоа ппдатака на крају 2015. гпдине, дпщлп је кпрекције брпја заппслених у пгранку у Туркменистану за 2015. гпдину.  
41 Укљушујући и заппслене у пгранцима. 
42 Укљушујући представнищтва и пгранке. 
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Истраживање и развој 

Увпђеое и ефикаснп кприщћеое нпвих технплпгија један jе пд припритета развпја НИС-а у свим 
пбластима ппслпваоа, пд прпизвпдое и прераде дп људских ресурса. Мпдернизација ппреме, 
инпвативни приступ и примена савремених технплпгија нужни су услпви напретка, 
кпнкурентнпсти и дпстизаоа регипналнпг лидерства. НИС непрестанп мпдернизује свпје 
ппслпваое у пбласти нафтнп-гаснпг бизниса, увпди и усаврщава нпве метпде експлпатације нафте 
и гаса, гради нпва прерађивашка ппстрпјеоа, аутпматизује ппслпваое, развија и мпдернизује 
мрежу малппрпдајних пбјеката. 

На ппљу истраживаоа и развпја у НИС-у је усвпјен Правилник п планираоу, изврщеоу и кпнтрпли 
инпваципних, наушнп-истраживашких, развпјних и технплпщких студија (НИРР) НИС а.д. Нпви Сад. 
При генералнпм директпру НИС а.д. Нпви Сад фпрмиран је Наушнп-технишки савет кпји заседа на 
кварталнпм нивпу, дпк је у пквиру Наушнп-технплпщкпг центра фпрмирана Служба истраживаоа и 
развпја, кпја се бави кппрдинацијпм и изврщеоем наушнп-истраживашких прпјеката. 

У пквиру НИС Групе истраживашкп-развпјна делатнпст прганизпвана је у пквиру зависнпг друщтва 
„НТЦ НИС Нафтагас” д.п.п. Нпви Сад, кпје у синергији са ЈАД „Гаспрпм оефт” кпристи ресурсе и 
технплпгије матишнпг Друщтва и има двпјну улпгу: 

 кппрдинатпра наушнп-истраживашких радпва, и  

 изврщипца наушнп-истраживашких радпва.  
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Финансијски извештаји 

Појединачни финансијски извештаји 

Извештај о финансијској позицији 

 Наппменe 

30. јун 2016. 
(неревидиран) 

31. децембар 2015. 
(ревидиран) 

Импвина    

Пбртна импвина    

Гптпвински еквиваленти и гптпвина 6 12.940.802 16.729.893 

Краткпрпшни финансијски пласмани  4.369.511 2.033.844 

Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и друга пптраживаоа 7 36.636.634 36.645.567 

Залихе 8 28.246.951 20.760.398 

Пптраживаоа за вище плаћен ппрез на дпбит  1.434.723 1.618.126 

Пстала пбртна импвина 9 7.400.639 5.548.275 

Стална импвина намеоена прпдаји  11.621 21.703 

Укупнo пбртнa импвинa  91.040.881 83.357.806 

Стална импвина    

Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема 10 219.806.735 217.647.262 

Инвестиципне некретнине  1.518.313 1.336.060 

Oстала нематеријална улагаоа  4.071.916 4.373.314 

Инвестиције у зависна друщтва и заједнишка улагаоа  13.623.069 13.623.069 

Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и пстала дугпрпшна 
пптраживаоа 11 11.174.558 14.583.568 

Дугпрпшни финансијски пласмани  33.940.255 33.823.202 

Пдлпжена ппреска средства  4.326.478 4.521.729 

Пстала стална импвина 12 3.036.732 3.401.988 

Укупнп сталнa импвинa  291.498.056 293.310.192 

Укупнп импвина  382.538.937 376.667.998 

Обавезе и капитал    

Краткпрпчне пбавезе    

Краткпрпшне финансијске пбавезе и деп дугпрпшних 
пбавеза кпји дпспева дп гпдину дана  13 28.351.236 17.865.941 

Дпбављаши и пстале пбавезе из ппслпваоа 14 38.441.923 29.828.377 

Пстале краткпрпшне пбавезе 15 3.040.885 5.782.078 

Пбавезе за пстале ппрезе изузев ппреза на дпбит 16 10.607.451 9.484.109 

Резервисаоа за пбавезе и трпщкпве  2.224.612 2.228.885 

Укупнп краткпрпчне пбавезе  82.666.107 65.189.390 

Дугпрпчна резервисаоа и пбавезе    

Дугпрпшнe финансијске пбавезе 17 87.446.577 99.309.246 

Резервисаоа за пбавезе и трпщкпве  9.489.387 9.154.267 

Укупнп дугпрпчна резервисаоа и пбавезе  96.935.964 108.463.513 

Капитал    

Акцијски капитал 18 81.530.200 81.530.200 

Резерве  (81.933) (79.564) 

Нерасппређена дпбит  121.488.599 121.564.459 

Укупнп капитал  202.936.866 203.015.095 

Укупнп пбавезе и капитал  382.538.937 376.667.998 

у хиљ. РСД 

Пратеће наппмене су саставни деп пвих перипдичних сажетих  финансијских извештаја.  
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Извештај о укупном резултату 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јунa 

 Наппменe 2016. 2015. 

  (неревидиран) (неревидиран) 

Прихпди пд прпдаје нафтних деривата, нафте и гаса  69.441.523 94.938.163 

Пстали прихпди пд прпдаје  6.202.716 3.031.129 

Укупнп прихпди пд прпдаје 5 75.644.239 97.969.292 

Набавна вреднпст нафте, гаса и нафтних деривата 19 (38.561.258) (55.849.444) 

Трпщкпви прпизвпдое и прераде 20 (12.636.165) (9.084.169) 

Трпщкпви прпдаје, ппщти и административни трпщкпви  21 (9.730.005) (9.851.372) 

Трпщкпви трансппрта  (513.095) (380.596) 

Трпщкпви ампртизације  (6.630.814) (5.742.324) 

Трпщкпви ппреза изузев ппреза на дпбит  (1.824.206) (2.205.561) 

Укупнп ппслпвни расхпди  (69.895.543) (83.113.466) 

Пстали прихпди/(расхпди), нетп  101.290 (569.520) 

Ппслпвни дпбитак  5.849.986 14.286.306 

Нетп губитак на курсним разликама  (219.696) (5.401.875) 

Финансијски прихпди  602.203 642.550 

Финансијски расхпди  (1.469.827) (1.669.255) 

Укупнп пстали расхпди  (1.087.320) (6.428.580) 

Дпбитак пре пппрезиваоа  4.762.666 7.857.726 

Ппрески расхпди   (617.313) (1.043.037) 

Пдлпжени ппрески прихпди/(расхпди)  (195.252) (388.175) 

Ппрез на дпбит  (812.565) (1.431.212) 

    

Нетп дпбитак за перипд  3.950.101 6.426.514 

Укупнп пстали резултат: 
Ставке кпје мпгу накнаднп бити признате у (губитку) 
дпбитку    

Прпмена вреднпсти финансијских средстава распплпживих 
за прпдају  (2.369) 18.497 

  (2.369) 18.497 

Укупнп пстали резултат  3.947.732 6.445.011 

Зарада пп акцији кпја се мпже приписати акципнарима 
Нафтне Индустрије Србије    

- Пснпвна зарада пп акцији (РСД пп акцији)  24,21 39,53 

Прпсешан ппндерисани брпј акција (у милипнима)  163 163 

у хиљ. РСД 

Пратеће наппмене су саставни деп пвих перипдичних сажетих  финансијских извештаја. 
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Извештај о променама на капиталу 

Перипд пд щест месеци кпји се заврщип 30. јуна 2016. и 2015. гпдине 

 

(неревидирани) Акцијски капитал Резерве  Нерасппређена дпбит Укупнп 

Стаое на дан 1. јануара 2015. гпдине 81.530.200 (42.277) 113.098.379 194.586.302 

Дпбит (губитак) за перипд - - 6.426.514 6.426.514 

Пстали укупни прихпд (расхпд)     

Прпмена вреднпсти финансијских средстава распплпживих за прпдају - 18.497 - 18.497 

Укупан прихпд (расхпд) за перипд - 18.497 6.426.514 6.445.011 

Расппдела дивиденди - - (7.639.380) (7.639.380) 

Укупне трансакције са власницима, признате у капиталу - - (7.639.380) (7.639.380) 

Стаое на дан 30. јуна 2015. гпдине 81.530.200 (23.780) 111.885.513 193.391.933 

Стаое на дан 1. јануара 2016. гпдине 81.530.200 (79.564) 121.564.459 203.015.095 

Дпбит (губитак) за перипд - - 3.950.101 3.950.101 

Пстали укупни прихпд (расхпд)     

Прпмена вреднпсти финансијских средстава распплпживих за прпдају - (2.369) - (2.369) 

Укупан прихпд (расхпд) за перипд - (2.369) 3.950.101 3.947.732 

Расппдела дивиденди - - (4.025.961) (4.025.961) 

Укупне трансакције са власницима, признате у капиталу - - (4.025.961) (4.025.961) 

Стаое на дан 30. јуна 2016. гпдине 81.530.200 (81.933) 121.488.599 202.936.866 

у хиљ. РСД 

Пратеће наппмене су саставни деп пвих перипдичних сажетих  финансијских извештаја. 



НИС Група 

 

 

 

56 

56 
 

Извештај о токовима готовине 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 

  
2016. 

 (неревидирани) 
2015. 

(неревидирани) 

Тпкпви гптпвине из ппслпвних активнпсти    

Дпбитак/(губитак) пре пппрезиваоа  4.762.666 7.857.726 

Кпрекције за:    

Финансијске расхпде  1.469.827 1.669.255 

Финансијске прихпде  (602.203) (642.550) 

Ампртизација  6.630.814 5.742.324 

Кпрекције за пстала резервисаоа  237.979 171.545 

Исправка вреднпсти пптраживаоа  253.960 84.866 

Птпис пбавеза  (2.215) (203.393) 

Нетп (дпбитак)/губитак пп пснпву курсних разлика  1.733.154 4.662.972 

Пстале негптпвинске ставке  (68.117) 234.855 

  9.653.199 11.719.874 

Прпмене на пбртнпм капиталу:    

Пптраживаоа пд прпдаје и пстала пптраживаоа  3.428.025 348.493 

Залихе  (7.517.487) 11.484.654 

Пстала пбртна импвина  (3.214.409) 1.926.875 

Пбавезе из ппслпваоа и пстале пбавезе  3.207.179 (5.537.786) 

Пстали ппрези изузев ппреза на дпбит  1.122.445 532.123 

  (2.974.247) 8.754.359 

Ппрез на дпбит    (433.013) (2.595.388) 

Плаћена камата   (1.491.228) (1.498.316) 

Примљена камата   503.454  241.779 

   (1.420.787) (3.851.925) 

Нетп тпкпви гптпвине из ппслпвних активнпсти  10.020.831 24.480.034 

Тпкпви гптпвине из инвестиципних активнпсти    

Пдливи пп пснпву датих кредита  (5.853.724) (7.884.015) 

Приливи пп пснпву датих кредита  3.946.267 5.959.284 

Пдливи гптпвине пп пснпву улагаоа у некретнине, 
ппстрпјеоа и ппрему кап и нематеријална улагаоа  (9.831.593) (13.199.337) 

Приливи пп пснпву прпдаје некретнина, ппстрпјеоа и 
ппреме  282.622 72.437 

Нетп тпкпви гптпвине из инвестиципних активнпсти  (11.456.428) (15.051.631) 

Тпкпви гптпвине из активнпсти финансираоа    

Приливи гптпвине пд примљених кредита   9.425.689  16.231.948 

Гптпвинске птплате ппзајмљених изнпса   (11.822.113) (22.702.299) 

Нетп тпкпви гптпвине из активнпсти финансираоа  (2.396.424) (6.470.351) 

Нетп смаоеое/( ппвећаое) гптпвине и гптпвинских 
еквивалената  (3.832.021) 2.958.052 

Курсне разлике пп пснпву прерашуна гптпвине и 
гптпвинских еквивалената  42.930 (45.065) 

Гптпвина и гптпвински еквиваленти на ппчетку 
перипда  16.729.893 5.338.023 

Гптпвина и гптпвински еквиваленти на крају перипда  12.940.802 8.251.010 

у хиљ. РСД 

Пратеће наппмене су саставни деп пвих перипдичних сажетих  финансијских извештаја. 
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Напомене уз појединачне финансијске извештаје43 

1. ППШТЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 

Птвпренп акципнарскп друщтвп Нафтна индустрија Србије, Нпви Сад (у даљем тексту: Друщтвп) је 
вертикалнп интегрисана нафтна кпмпанија кпја претежнп ппслује у Републици Србији. Пснпвне 
активнпсти Друщтва пбухватају: 

 Истраживаое, развпј и  прпизвпдоа сирпве нафте и гаса 

 Прпизвпдоа нафтних деривата и  

 Тргпвина нафтним дериватима и гаспм. 

Друщтвп је пснпванп Пдлукпм Владе Републике Србије пд 7. јула 2005. Другпг фебруара 2009. 
гпдине Гаспрпм Оефт је реализпвап куппвину 51% пснпвнпг капитала  Нафтне индустријe Србије 
шиме Друщтвп ппстаје зависнп друщтвп ПАП Гаспрпм Оефта. У марту 2011. гпдине у складу са 
Угпвпрпм п прпдаји и куппвини акција Друщтва, ПАП Гаспрпм Оефт је реализпвап куппвину 
дпдатних 5,15% акција шиме је ппвећап свпје ушещће у власнищтву на 56,15%.  

Друщтвп је регистрпванп кап птвпренп акципнарскп друщтвп шије се акције кптирају на листингу А 
– Prime Market Бепградске берзе. 

Пви перипдишни сажети  финансијски извещтаји пдпбрени су пд стране генералнпг директпра и 
биће презентпвани Пдбпру Директпра ради пдпбраваоа. 

2. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА 

2.1. Пснпве за састављаое финансијских извештаја  

Друщтвп впди коиге и рашунпвпдствену евиденцију у складу са рашунпвпдственим и ппреским 
принципима, правилима и праксама захтеваним у републици Србији. Прилпжени перипдишни 
сажети  финансијски извещтаји су превасхпднп припремљени на пснпву статутарних коига и 
рашунпвпдствене евиденције кпје су кпригпване и рекласификпване какп би оихпва презентација 
била у складу са Meђунарпдним стандардима финансијскпг извещтаваоа (МСФИ).  

Прилпжени перипдишни сажети  финансијски извещтаји састављени су у складу са МРС 34 
''Перипдишнп финансијскп извещтаваое''. МРС 34 не захтева сва пптребна пбелпдаоиваоа кпја су 
прпписана међунарпдним стандардима финансијскпг извещтаваоа. 

Друщтвп није пбелпданилп инфпрмације кпје су сущтински идентишне пним пбелпдаоеним у 
ревидираним финансијским извещтајима за 2015. гпдину, кап щтп су знашајне рашунпвпдствене 
пплитике и прпцене, финансисјки ризици или друга пбелпдаоиваоа кпја нису знашајнп измеоена 
у изнпсу или садржају у пднпсу на ппследои извещтајни перипд. Рукпвпдствп Друщтва верује да 
су пбелпдаоиваоа у пвим перипдишним сажетим  финансијским извещтајима дпвпљна да 
пбезбеде адекватнп пбелпдаоиваое укпликп се ппсматрају уппредп са гпдищоим  финансијским 
извещтајима за 2015. гпдину. 

Резултат за перипд пд щест месеци кпји се заврщип дана 30. јуна 2016. гпдине није нужнп 
ппказатељ резултата кпји се пшекује за целу гпдину. 

2.2. Прпмене рачунпвпдствених пплитика 

Знашајне рашунпвпдствене пплитике и прпцене  кпје су примеоене приликпм састављаоа 
перипдишних сажетих  финансијских извещтаја су кпнзистентне са пним кпје су примеоене 
приликпм састављаоа  финансијских извещтаја за гпдину кпја се заврщила дана 31. децембра 
2015. гпдине, псим пних кпје су пписане у делу Примена нпвих Међунарпдних стандарда 
финансијскпг извещтаваоа (МСФИ).  

                                                           
43 Сви изнпси су изражени у 000 РСД, псим акп није другашије назнашенп. 
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2.3. Примена нпвих МСФИ  

МСФИ 14 – Регулатпрни рашуни разгранишеоа (пбјављен у јануару 2014. и примеоује се за 
перипде кпји ппшиоу са или на дан или накпн 1. јануара 2016). МСФИ 14 дппущта привредним 
субјектима кпји први пут примеоују МСФИ да наставе да признају изнпсе кпји се пднпсе на 
регулисаое стппа и цена у складу са дптадащоим захтевима лпкалних прпписа. Међутим, да би се 
ппбпљщала уппредивпст са привредним субјектима кпји већ примеоују МСФИ и не признају такве 
изнпсе, стандард захтева да се ефекат регулисаоа стппа и цена приказује ппсебнп пд псталих 
ставки. Привредни субјекат кпји већ пбјављује  финансијске извещтаје у складу са МСФИ није у 
пбавези да примеоује стандард. 

Укпликп није другашије наведенп, не пшекује се да ће нпви стандард и тумашеоа имати знашајан 
утицај на финансијске извещтаје Друщтва. 

Пдређени брпј нпвих стандарда, измена и дппуна и тумашеоа стандарда важећи за гпдищое 
перипде кпји ппшиоу накпн 1. јануара 2016. гпдине а кпји нису имали материјалнп знашајан утицај 
на Друщтвп: 

 Измене МСФИ 11 – Заједнишка улагаоа (дпнете маја 2014. гпдине и ппшиоу са применпм 
за перипде кпји ппшиоу на дан или накпн 1. јануара 2016.). 

 Измене МРС 16 – Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема и МРС 38 – Нематеријална улагаоа 
(дпнете маја 2014. гпдине и ппшиоу са применпм за перипде кпји ппшиоу на дан или 
накпн 1. јануара 2016.). 

 Пбелпдаоиваое измена МРС 1 (дпнете децембра 2014. гпдине и ппшиоу са применпм за 
перипде кпји ппшиоу на дан или накпн 1 јануара 2016.). 

 Измене МСФИ 7 Финансијски инструменти: Пбелпдаоиваое  (дпнете септембра 2014. 
гпдине и ппшиоу са применпм за перипде кпји ппшиоу на дан или накпн 1 јануара 2016.). 

 Измене МРС 19 Примаоа заппслених (дпнете септембра 2014. гпдине и ппшиоу са 
применпм за перипде кпји ппшиоу на дан или накпн 1 јануара 2016.). 

Измене МРС 34 Перипдишнп финансијскп извещтаваое (дпнете септембра 2014. гпдине и ппшиоу 
са применпм за перипде кпји ппшиоу на дан или накпн 1 јануара 2016). 

3. КЉУЧНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ И ПРПСУЂИВАОА У ПРИМЕНИ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ 
ППЛИТИКА 

3.1. Утицај недавних кретаоа цена сирпве нафте 

Рукпвпдствп ће наставити да кпнстантнп прати флуктуације у цени сирпве нафте и оен утицај на 
ппслпваое Друщтва, са циљем адекватнпг предузимаоа мера за ублажаваое утицаја укпликп се 
наставе негативни трендпви на тржищту.  

На пснпву тренутнп распплпживих инфпрмација и прпгнпзе п кретаоу цена нафте, рукпвпдствп 
верује да на дан извещтаваоа не ппстпје индикатпри за пбезвређеое. 

4. НПВИ РАЧУНПВПДСТВЕНИ СТАНДАРДИ 

Пдређени брпј нпвих стандарда, измена и дппуна и тумашеоа стандарда важећи су за гпдищое 
перипде кпји ппшиоу накпн 1. јануара 2017. гпдине и нису раније усвпјени пд стране Друщтва. 
Пптпуна листа пвих стандарда, измена и дппуна пбелпдаоена је у  финансијским извещтајима за 
перипд кпје је заврщен на дан 31. децембра 2015. гпдине.  
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Следећи стандарди су пбјављени за перипд пд щест месеци кпји се заврщип дана 30. јуна 2016. 
гпдине: 

Измене МРС 12 – Ппрез на дпбит : Признаваое пдлпжених ппреских средстава пп пснпву 
нереализпваних губитака (пбјављен у јануару 2016. примеоује се за перипде кпји ппчиоу на 
дан или накпн 1 јануара 2017. гпдине) признаваое пдлпжених ппреских средстава пп пснпву 
нереализпваних губитака пбјащоава какп пбрашунати пдлпжена ппреска средства у вези са 
дужнишким инструментима кпји се вреднују пп фер вреднпсти. 

Измене МРС 7 – Извештај п нпвчаним тпкпвима (издат у јануару 2016. гпдине и примеоује се 
за перипде кпји ппчиоу на дан или накпн 1. јануара 2017. гпдине) захтевају пд привредних 
субјеката да пбезбеде пбелпдаоиваоа кпја ће пмпгућити инвеститприма да прпцене прпмене у 
пбавезама кпје прпистишу из активнпсти финансираоа, укљушујући гптпвинске и безгптпвинске 
трансакције.  

Измене МСФИ 2 – Плаћаоа акцијама (пбјављен у јуну 2016. и примеоује се за перипде кпји 
ппчиоу на дан или накпн 1. јануара 2018. гпдине) ппјащоава смернице за следеће: 

 Ефекте услпва стицаоа и псталих услпва приликпм мереоа плаћаоа акцијама заснпваним 
на гптпвини; 

 Измена услпва и претппставки плаћаоа акцијама кпје дпвпде дп измене класификације 
трансакције  плаћаоа  акцијама  заснпване  на  гптпвини у трансакцију плаћаоа акцијама 
заснпванпј на капиталу; и 

 Трансакције плаћаоа акцијама кпје карактерище нетп измиреое obaveze за пбавезе 
ппрезa. 

Не пшекује се да ће нпви стандарди и тумашеоа имати знашајан утицај на финансијске извещтаје 
Друщтва. 

5. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА 

Исппд су презентпване инфпрмације п ппслпвним сегментима Друщтва за перипд пд щест месеци 
кпје се заврщип дана 30. јуна 2016. и 2015. гпдине. Ппслпвни сегменти су кпмппненте шији 
ппслпвни резултат редпвнп прати главни дпнпсилац Пдлука (ГДП) и за кпје ппстпје засебне 
финансијске инфпрмације. 

Ппслпвне активнпсти Друщтва су прганизпване у два главна ппслпвна сегмента: Upstream и 
Downstream. 

Upstream (истраживаое и прпизвпдоа) пбухвата следеће пперације Друщтва: истраживаое, 
развпј и прпизвпдоа сирпве нафте и прирпднпг гаса и услуге нa нафтним ппљима. Downstream 
(прерада и маркетинг) пбухвата прераду сирпве нафте у нафтне деривате, те набавку, прпдају и 
трансппрт сирпве нафте и псталих нафтних деривата. Трпщкпви кпрппративне администрације су 
презентпвани у пквиру ппслпвнпг сегмента прерада и маркетинг. 

Секција Eлиминације пбухвата елиминације и друге кпрекције у вези са прпдајпм између 
сегмената и нереализпване прпфите настале пд прпдаје сирпве нафте и прпизвпда. Прпдаја 
између сегмената се заснива на прпцеоеним тржищним ценама. 

EBITDA представља EBITDA-у Друщтва. Рукпвпдствп верује да EBITDA представља кпристан 
ппказатељ ппслпваоа Друщтва јер представља тренд резултата без приказиваоа утицаја 
пдређених трпщкпва. EBITDA представља дпбитак пре трпщка камата, трпщка ппреза на дпбит, 
ампртизације, финансијских прихпда (расхпда) нетп и псталих непперативних прихпда (трпщкпва). 
EBITDA је дпдатни не-МСФИ финансијски ппказатељ кпји рукпвпдствп кпристи да пцени успещнпст 
ппслпваоа. 
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Резултати извещтајних сегмената за перипд пд щест месеци кпји се заврщип дана 30. јуна 2016. 
гпдине дати су у прегледу кпји следи: 

 
Истраживаое 
и прпизвпдоа 

Прерада и 
маркетинг Елиминације Укупнп 

Ппслпвни прихпд сегмента 16.464.797 76.139.367 (16.959.925) 75.644.239 

Међусегментни 15.747.345 1.212.580 (16.959.925) - 
Eкстерни 717.452 74.926.787 - 75.644.239 

EBITDA (сегментни резултат) 9.714.343 2.482.133 - 12.196.476 
Ампртизација (2.372.599) (4.258.215) - (6.630.814) 
Дпбици пд вреднпваоа - 163.058 - 163.058 
Нетп дпбитак/(губитак) на курсним разликама 1.059 (220.755) - (219.696) 
Финансијски расхпди, нетп (52.903) (814.721) - (867.624) 
Ппрез на дпбит (812.565) - - (812.565) 

Сегментни дпбитак/(губитак) 7.308.664 (3.358.563) - 3.950.101 

Резултати извещтајних сегмената за перипд пд щест месеци кпји се заврщип дана 30. јуна 2015. 
гпдине дати су у прегледу кпји следи: 

 
Истраживаое 
и прпизвпдоа 

Прерада и 
маркетинг Елиминације Укупнп 

Ппслпвни прихпд сегмента 28.946.095 96.741.511 (27.718.314) 97.969.292 

Међусегментни 26.945.653 772.661 (27.718.314) - 
Eкстерни 2.000.442 95.968.850 - 97.969.292 

EBITDA (сегментни резултат) 21.385.136 (849.091) - 20.536.045 
Ампртизација (1.579.456) (4.162.868) - (5.742.324) 
Губици збпг пбезвређеоа - (195.740) - (195.740) 
Нетп дпбитак/(губитак) на курсним разликама (21.243) (5.380.632) - (5.401.875) 
Финансијски расхпди, нетп (55.650) (971.055) - (1.026.705) 
Ппрез на дпбит - (1.431.212) - (1.431.212) 

Сегментни дпбитак/(губитак) 19.320.745 (12.894.231) - 6.426.514 

EBITDA за перипд пд щест месеци кпји се заврщип 30. јуна 2016. и 2015. гпдине је усаглащена у 
табели исппд: 

 Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Нетп (губитак)/дпбитак за перипд 3.950.101  6.426.514 
Ппрез на дпбит 812.565  1.431.212 
Финансијски расхпди 1.469.827  1.669.255 
Финансијски прихпди (602.203)  (642.550) 
Трпщкпви ампртизације  6.630.814  5.742.324 
Нетп (дпбитак) губитак на курсним разликама 219.696  5.401.875 
Пстали (прихпди)/трпщкпви, нетп (101.290) 569.520 
Пстали непперативни  прихпди, нетп* (183.034) (62.105) 

EBITDA 12.196.476 20.536.045 

* Пстали непперативни прихпди, нетп се већинпм пднпсе на накнаде, пенале и псталп. 
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Анализа укупних прихпда пд прпдаје (са аспекта ппрекла тржищта купца) дата је у табели: 

 Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 2016. 

 Дпмаће тржиште Извпз  Укупнп 

Прпдаја сирпве нафте - 597.730 597.730 
Прпдаја прирпднпг гаса 1.491.599 - 1.491.599 

Малппрпдаја  - - - 
Велепрпдаја  1.491.599 - 1.491.599 

Прпдаја нафтних деривата 56.132.313 11.219.881 67.352.194 

Малппрпдаја  19.404.476 - 19.404.476 
Велепрпдаја 36.727.837 11.219.881 47.947.718 

Прпдаја електришне енергије 319.440 2.787.679 3.107.119 

Пстала прпдаја 3.010.899 84.698 3.095.597 

Прпдаја укупнп 60.954.251 14.689.988 75.644.239 

 

 Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 2015. 

 Дпмаће тржиште Извпз  Укупнп 

Прпдаја сирпве нафте - 1.740.490 1.740.490 

Прпдаја прирпднпг гаса 4.779.868 - 4.779.868 

Малппрпдаја  - - - 
Велепрпдаја  4.779.868 - 4.779.868 

Прпдаја нафтних деривата 73.647.685 14.770.120 88.417.805 

Малппрпдаја  23.162.461 - 23.162.461 
Велепрпдаја 50.485.224 14.770.120 65.255.344 

Прпдаја електришне енергије 184.683 157.481 342.164 

Пстала прпдаја 2.491.919 197.046 2.688.965 

Прпдаја укупнп 81.104.155 16.865.137 97.969.292 

Пд укупнпг изнпса прихпда пд прпдаје нафтних деривата (велепрпдаја) у изнпсу пд 47.947.718 РСД 
(2015: 65.255.344 РСД) прихпди у изнпсу пд 6.690.792 РСД (2015: 8.888.980 РСД) пднпсе се на 
дпмаћег купца ХИП Петрпхемију. Пви прихпди шине велепрпдају у пквиру Downstream сегмента 
ппслпваоа. 

Пстала прпдаја се углавнпм пднпси на прпдају дппунскпг аспртимана на бензинским станицама у 
изнпсу пд 2.169.254  РСД (2015: 1.685.458 РСД). 

Седищте Друщтва је у Републици Србији. Укупан прихпд пд екстерних купаца на теритприји 
Републике Србије изнпсип је 60.954.251 РСД (2015: 81.104.155 РСД) дпк је укупан прихпд пд 
екстерних купаца са теритприје других земаља изнпсип 14.689.988 РСД (2015: 16.865.137 РСД).  

Анализа укупнпг прихпда пд екстерних купаца са теритприје других земаља дата је у табели: 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Прпдаја сирпве нафте 597.730 1.740.490 

Прпдаја нафтних деривата (малппрпдаја и велепрпдаја)   

Бугарска  1.903.384  3.618.422 
Бпсна и Херцегпвина  448.042  2.783.262 
Румунија   2.396.174  1.053.203 
Пстала тржищта  6.472.281  7.315.233 

 11.219.881 14.770.120 

Прпдаја електришне енергије 2.787.679 157.481 

Пстали прихпди 84.698 197.046 

 14.689.988 16.865.137 

Прихпди пд ппјединашних земаља укљушених у пстала тржищта нису материјалнп знашајни. 



НИС Група 

 

 

 

62 

62 
 

6. ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГПТПВИНА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Гптпвина у банци и благајна 12.872.548 10.725.749 
Деппзити са дпспећем дп три месеца - 6.000.000 
Пстала нпвшана средства 68.254 4.144 

  12.940.802 16.729.893 

7. ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ И ДРУГА ППТРАЖИВАОА 

   2016. 31. децембар 2015. 
Пптраживаоа пп пснпву прпдаје:   

- ппвезаним лицима 4.069.507 3.433.615 
- трећим лицима 28.801.430 28.651.802 
- држави и кпмпанијама у државнпм власнищтву 19.164.105 19.369.662 

 52.035.042 51.455.079  
Пстала пптраживаоа према:   

- држави и кпмпанијама у државнпм власнищтву 10.424.734 10.314.622 

Пптраживаоа за нефактурисани прихпд 84.487 655.179 

 62.544.263 62.424.880 

Минус исправка вреднпсти пптраживаоа пп пснпву 
прпдаје и псталих пптраживаоа: 

 
 

- трећим лицима (10.007.147) (10.001.877) 
- држави и кпмпанијама у државнпм власнищтву (15.900.482) (15.777.436) 

 (25.907.629) (25.779.313) 

Укупнп за пптраживаоа пп пснпву прпдаје 36.636.634 36.645.567 

Старпсна структура пвих пптраживаоа била је следећа: 

 30. јун 2016. 31. децембар 2015. 
Неисправљена и недпспела пптраживаоа 21.323.920 29.966.050 
Неисправљена а дпспела пптраживаоа:   
дп 30 дана 2.285.719  1.935.572  
пд 1 дп 3 месеца 2.368.651  1.210.536  
пд 3 месеца дo 1 гпдине 7.303.542  118.635  
прекп 1 гпдине  3.354.802  3.414.774  

Укупнп 36.636.634 36.645.567 

Услед неппвпљних макрпекпнпмских услпва ппследоих гпдина, Друщтвп је супшенп са птежанпм 
наплатпм пптраживаоа пд друщтава у државнпм власнищтву. Међутим, Рукпвпдствп Друщтва 
блискп сарађује са главним дужницима на измириваоу наведених дугпваоа и верује да нетп 
пптраживаоа, укљушена у старпсну анализу у табели изнад, су у пптпунпсти наплатива.  

Валутна структура пптраживаоа пп пснпву прпдаје и других пптраживаоа Друщтвп је следећа: 

 30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

РСД 45.437.093  43.281.136  
ЕУР 16.069.466  17.635.878  
УСД 1.037.682  1.507.845  
Oсталп 22  21  

 62.544.263  62.424.880  
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Прпмене на исправци вреднпсти пптраживаоа пп пснпву прпдаје и других пптраживаоа су: 

  
Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и пстала 

пптраживаоа 

Укупнп  Трећа лица 
Држава и кпмпаније у 

државнпм власништву 

На дан 1. јануара 2015. гпдине 10.201.470 19.522.269 29.723.739 
Резервисаоа за пбезвређеое пптраживаоа 17.068 72.669 89.737 
Укидаое резервисаоа  (63.851) (27.992) (91.843) 
Пптраживаоа птписана тпкпм гпдине кап 
ненаплатива (8.456) (1.331.961) (1.340.417) 
Курсне разлике (20.478) (23.866) (44.344) 
Oсталп (6.047) 20.479 14.432 

На дан 30. јуна 2015. гпдине 10.119.706 18.231.598 28.351.304 

На дан 1. јануара 2016. гпдине 10.001.877 15.777.436 25.779.313 
Резервисаоа за пбезвређеое пптраживаоа 49.479 47.615 97.094 
Укидаое резервисаоа (43.936) (34.254) (78.190) 
Пптраживаоа птписана тпкпм гпдине кап 
ненаплатива (326) (3.854) (4.180) 
Курсне разлике - 113.539 113.539 

Oсталп 53 - 53 

На дан 30. јуна 2016. гпдине 10.007.147 15.900.482 25.907.629 

Трпщкпви пбезвређеоа или птписа су укљушени у трпщкпве прпдаје, ппщте и административне 
трпщкпве у извещтају п укупнпм резултату. Изнпси резервисаоа за пбезвређеое се углавнпм 
птписују када се вище не пшекује прилив гптпвине. 

Максимална излпженпст кредитнпм ризику на дан извещтаваоа је коигпвпдствена вреднпст 
сваке класе наведених пптраживаоа. Пстале класе у пквиру пптраживаоа пп пснпву прпдаје и 
друга пптраживаоа не садрже средства кпја су пбезвређена. 

8. ЗАЛИХЕ 

  30. јун 2016.  31. децембар 2015. 

Сирпва нафта 14.243.467 11.069.970 
Нафтни деривати 15.459.782 12.887.574 
Материјал 3.023.496 1.428.748 
Oсталп 540.972 491.761 
Минус: Исправка вреднпсти (5.020.766) (5.117.655) 

 28.246.951 20.760.398 

9. ПСТАЛА ПБРТНА ИМПВИНА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Дати аванси 407.988 453.622 
Разгранишени ПДВ 1.920.871 1.741.957 
Унапред плаћени трпщкпви 254.050 84.499 
Унапред плаћени трпщкпви царине 32.252 33.171 
Унапред плаћена акциза 4.456.335 3.027.852 
Пстала краткпрпшна пптраживаоа 14.584.591 14.239.128 
Минус: Исправка вреднпсти (14.255.448) (14.031.954) 

 7.400.639 5.548.275 

Разгранишени ппрез на дпдату вреднпст са стаоем на дан 30. јуна 2016. гпдине у изнпсу пд 
1.920.871 РСД (31. децембра 2015: 1.741.957 РСД) је ппрез на дпдату вреднпст у примљеним 
фактурама кпје се евидентирају у текућем пбрашунскпм перипду, а правп на пдбитак претхпднпг 
ппреза се пстварује у нареднпм пбрашунскпм перипду. 
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Унапред плаћена акциза на дан 30. јуна 2016. гпдине у изнпсу пд 4.456.335 РСД (31. децембар 
2015: 3.027.852 РСД) се пднпси на акцизу плаћену држави за гптпве прпизвпде складищтене на 
неакцизнпм складищту и увезене акцизне прпизвпде кпји се кпристе у даљпј прпизвпдои. 

Пстала краткпрпшна пптраживаоа се најзнашајнијим делпм пднпсе на пбрашунате камате и сппрна 
пп пснпву сппрних пптраживаоа кпја су пбезвређена. 

Прпмене на рашунима исправке вреднпсти псталих краткпрпшних пптраживаоа су приказане у 
табели исппд: 

 Дати аванси 

Пстала  
краткпрпчна 

пптраживаоа Укупнп 

На дан 1. јануара 2015. гпдине 239.846 20.751.217 20.991.063 
Исправка вреднпсти пстале пбртне импвине 377 100.133 100.510 
Укидаое исправке вреднпсти (2.560) (10.977) (13.537) 
Птписанп тпкпм гпдине кап ненаплативп (6) (85.545) (85.551) 

Псталп (822) 8.963 8.141 

На дан 30. јуна 2015. гпдине 236.835 20.763.791 21.000.626 

На дан 1. јануара 2016. гпдине 268.118 13.763.836 14.031.954 
Исправка вреднпсти пстале пбртне импвине - 246.285 246.285 
Укидаое исправке вреднпсти (2.995) (10.768) (13.763) 

На дан 30. јуна 2016. гпдине 265.123 13.990.325 14.255.448 
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10. НЕКРЕТНИНЕ, ППСТРПЈЕОА И ППРЕМА 

 

Средства за 
прпизвпдоу нафте 

и гаса 
Средства  

за прераду 

Средства за 
маркетинг и 

дистрибуцију 

Пстале некретнине, 
ппстрпјеоа и 

ппрема 

Некретнине, 
ппстрпјеоа и ппрема  

у припреми Укупнп 

На дан 1. јануара 2015.        
Набавна вреднпст 73.455.117 114.595.855 31.255.519 17.838.728 40.592.464 277.737.683 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (19.210.617) (32.895.538) (13.279.118) (7.941.703) (2.782.803) (76.109.779) 

Нептписана вреднпст 54.244.500 81.700.317 17.976.401 9.897.025 37.809.661 201.627.904 

Перипд завршен 30. јуна 2015.       
Ппвећаоа - - - - 10.867.738 10.867.738 

Пренпс са инвестиција у тпку  6.974.133   2.220.364   870.622   136.797  (10.201.916)  -  

Пбезвређеое  - (13.670) (147.634) - (60.354) (221.658) 

Ампртизација  (1.564.966) (2.851.375) (611.204) (281.645) - (5.309.190) 

Птуђеоа и птписи (102.955) (9.839) (18.925) (73.093) (23.770) (228.582) 

Пстали пренпси  (22.648)  (2.966)  (2.844)  (183.524)  (57.624)  (269.606) 

 59.528.064 81.042.831 18.066.416 9.495.560 38.333.735 206.466.606 

На дан 30. јуна 2015.       
Набавна вреднпст 80.321.226 116.754.476 31.992.961 17.651.840 41.117.822 287.838.325 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (20.793.162) (35.711.645) (13.926.545) (8.156.280) (2.784.087) (81.371.719) 
Нептписана вреднпст 59.528.064 81.042.831 18.066.416 9.495.560 38.333.735 206.466.606 

На дан 1. јануара 2016.       
Набавна вреднпст 98.224.109  120.288.251  32.971.933  17.494.322  34.916.617  303.895.232  
Исправка вреднпсти и пбезвређеое  (22.749.386)  (38.800.866)  (14.182.435)  (8.139.485)  (2.375.798)  (86.247.970) 
Нептписана вреднпст 75.474.723  81.487.385  18.789.498  9.354.837  32.540.819  217.647.262  
Перипд завршен 30. јуна 2016.       
Ппвећаоа  182.825   -   -   -   8.454.362   8.637.187  

Пренпс са инвестиција у тпку  8.345.209   576.307   1.266.758   70.787   (10.259.061)  -  

Пбезвређеое  - - - - (16.150) (16.150) 
Ампртизација  (2.353.986) (2.801.341) (705.579) (279.048) - (6.139.954) 
Птуђеоа и птписи (85.528) (10.717) (71.222) (34.448) (100.603) (302.518) 
Пстали пренпси  (12.394)  (2.974.900)  2.971.157   (3.986)  1.031  (19.092) 

 81.550.849 76.276.734 22.250.612 9.108.142 30.620.398 219.806.735 
На дан 30. јуна 2016.       

Набавна вреднпст 106.584.982 108.678.053 46.073.793 17.446.065 32.977.756 311.760.649 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (25.034.133) (32.401.319) (23.823.181) (8.337.923) (2.357.358) (91.953.914) 

Нептписана вреднпст 81.550.849 76.276.734 22.250.612 9.108.142 30.620.398 219.806.735 
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Средства за прпизвпдоу нафте и гаса 

 

Капитализпвани 
трпшкпви 

истраживаоа 
Капитализпвани 

трпшкпви развпја 

Укупнп инвестиције   
у тпку (истраживаое 

и развпј) 
Прпизвпдна 

средства 
Пстала ппслпвна  

средства Укупнп 

На дан 1. јануара 2015.       
Набавна вреднпст 15.001.370 11.578.278 26.579.648 73.455.117 22.203 100.056.968 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое - (253.585) (253.585) (19.210.617) (20.358) (19.484.560) 

Нептписана вреднпст 15.001.370 11.324.693 26.326.063 54.244.500 1.845 80.572.408 

Перипд завршен 30. јуна 2015.       
Ппвећаоа 1.387.963 7.847.450 9.235.413 - - 9.235.413 
Пренпс са инвестиција у тпку (211.476) (6.762.657) (6.974.133) 6.974.133 - - 
Пстали пренпси (12.000) 12.216 216 (22.648) (30) (22.462) 
Ампртизација - - - (1.564.966) - (1.564.966) 
Птуђеоа и птписи (28.012) -   (28.012) (102.955) (50) (131.017) 

 16.137.845 12.421.702 28.559.547 59.528.064 1.765 88.089.376 

На дан 30. јуна 2015.       
Набавна вреднпст 16.137.845 12.660.141 28.797.986 80.321.226 22.123 109.141.335 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое - (238.439) (238.439) (20.793.162) (20.358) (21.051.959) 

Нептписана вреднпст 16.137.845 12.421.702 28.559.547 59.528.064 1.765 88.089.376 

На дан 1. јануара 2016.       
Набавна вреднпст  16.744.368   7.644.244   24.388.612   98.224.109   22.153   122.634.874  
Исправка вреднпсти и пбезвређеое  -   (248.771)  (248.771)  (22.749.386)  (20.311)  (23.018.468) 

Нептписана вреднпст  16.744.368   7.395.473   24.139.841   75.474.723   1.842   99.616.406  

Перипд завршен 30. јуна 2016.       
Ппвећаоа 1.027.611 6.117.189 7.144.800 182.825 - 7.327.625 
Пренпс са инвестиција у тпку (30.671) (8.307.604) (8.338.275) 8.338.275 - - 
Пстали пренпси - 28.239 28.239 (5.460) 1 22.780 
Ампртизација - - - (2.353.986) - (2.353.986) 
Птуђеоа и птписи (27.936) (181) (28.117) (85.528) - (113.645) 

 17.713.372 5.233.116 22.946.488 81.550.849 1.843 104.499.180 

На дан 30. јуна 2016.       
Набавна вреднпст 17.713.372 5.481.509 23.194.881 106.584.982 22.153 129.802.016 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое - (248.393) (248.393) (25.034.133) (20.310) (25.302.836) 

Нептписана вреднпст 17.713.372 5.233.116 22.946.488 81.550.849 1.843 104.499.180 
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11. ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ И ПСТАЛА ДУГПРПЧНА ППТРАЖИВАОА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Дугпрпшна пптраживаоа пп пснпву прпдаје држави и 
кпмпанијама у државнпм власнищтву 9.795.291 12.388.550 

 9.795.291 12.388.550 
Пстала дугпрпшна пптраживаоа пп пснпву прпдаје   

- трећим лицима 3.018 79.767 
- држави и кпмпанијама у државнпм власнищтву 2.113.073 4.050.964 

 2.116.091 4.130.731 
Минус: исправка вреднпсти према   

- трећим лицима (59) (76.849) 
- држави и кпмпанијама у државнпм власнищтву (736.765) (1.858.864) 

 (736.824) (1.935.713) 

 11.174.558 14.583.568 

Дугпрпшна пптраживаоа  пп пснпву прпдаје и пстала дугпрпшна пптраживаоа у укупнпм изнпсу пд 
11.174.558 РСД се најзнашајнијим делпм у изнпсу пд 7.637.035 РСД пднпсе на дугпрпшни деп 
пптраживаоа пд Републике Србије настап пп пснпву преузимаоа дугпваоа Србијагаса према 
Нафтнпј индустрији Србије и оегпвпг претвараоа у јавни дуг (краткпрпшни деп пптраживаоа – 
наппмена 7). 

Наведена пптраживаоа су везана за ЕУР на дан преузимаоа дуга. 

На дан 31. маја 2016. гпдине изврщена је уплата друге рате у складу са Закпнпм дефинисанпм 
динамикпм. 

12. ПСТАЛА СТАЛНА ИМПВИНА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Дати аванси за пснпвна средства 999.682 1.363.418 
Унапред плаћени трпщкпви 888.357 908.248 
Пстала средства 1.179.502 1.161.131 
Минус: исправка вреднпсти (30.809) (30.809) 

  3.036.732 3.401.988 

13. КРАТКПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ И ДЕП ДУГПРПЧНИХ ПБАВЕЗА КПЈИ ДПСПЕВА ДП 
ГПДИНУ ДАНА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 
Краткпрпшни кредити 9.999.680 4.282.974 
Пбавезе за камату 173.261 165.546 
Деп дугпрпшних кредита кпји дпспева дп једне гпдине 
(наппмена 17) 

18.171.217 
13.417.421 

Деп дугпрпшних пбавеза пп фин. лизингу кпји дпспева дп 
једне гпдине (наппмена 17) 

7.078 
- 

 28.351.236 17.865.941 
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14. ДПБАВЉАЧИ И ПСТАЛЕ ПБАВЕЗЕ ИЗ ППСЛПВАОА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Пбавезе према дпбављашима:   
- ппвезана лица 14.392.192 13.600.086 
- трећа лица 16.230.875 12.373.881 

Пбавезе за дивиденду 7.798.270 3.772.308 
Пстале пбавезе из ппслпваоа 20.586 82.102 

 38.441.923 29.828.377 

Пбавезе према ппвезаним лицима са стаоем на дан 30. јуна 2016. гпдине у изнпсу пд 14.392.192 
РСД (31. децембра 2015: 13.600.086 РСД) најзнашајнијим делпм се пднпсе на пбавезе према 
дпбављашу Газпрпм Нефт Ст. Петерсбург пп пснпву набавке сирпве нафте у изнпсу пд 9.218.134 
РСД (31. децембра 2015.: 10.104.805  РСД). 

15. ПСТАЛЕ КРАТКПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Примљени аванси 1.028.880 3.131.988 
Пбавезе према заппсленима 1.972.637 2.624.262 
Разгранишеоа и укалкулисани прихпд 26.691 13.066 
Пстале краткпрпшне нефинансијске пбавезе 12.677 12.762 

 3.040.885 5.782.078 

16. ПБАВЕЗЕ ЗА ПСТАЛЕ ППРЕЗЕ ИЗУЗЕВ ППРЕЗА НА ДПБИТ 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Пбавеза за рудну ренту 256.996 241.017 
ПДВ 1.761.137 1.311.122 
Пбавеза за акцизе 5.554.169 5.707.561 
Накнaда за рпбне резерве 297.830 350.301 
Пбавезе за царину 962.417 85.278 
Пбавезе за пстале ппрезе и таксе 1.774.902 1.788.830 

 10.607.451 9.484.109 

17. ДУГПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Дугпрпшни кредити - Гаспрпм Оефт 40.147.931 42.427.710 
Банкарски кредити 65.440.758 70.298.957 
Пбавезе за финансијски лизинг 36.183 - 
Минус: Текуће дпспеће дугпрпшних финансијских пбавеза  (18.178.295) (13.417.421) 

 87.446.577 99.309.246 

(а) Дугпрпчни кредит - Гаспрпм Оефт 

Дугпрпшни кредит пд Гаспрпм Оефт-а са стаоем на дан 30. јуна 2016. гпдине у изнпсу пд 
40.147.931  РСД (2015: 42.427.710 РСД), са висинпм текућег дпспећа пд 5.735.419 РСД (2015: 
5.657.028 РСД), пднпси се на кредит дпбијен на пснпву пбавеза из Угпвпра п купппрпдаји акција 
пд 24. децембра 2008. гпдине. Наведени кредит се плаћа у кварталним ратама ппшевщи пд 
децембра 2012. гпдине дп 15. маја 2023. гпдине. 
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(б) Банкарски кредити 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Дугпрпшни кредити у земљи 21.109.974  18.693.335  
Дугпрпшни кредити у инпстранству 44.330.784  51.605.622  

  65.440.758  70.298.957  
Текуће дпспеће дугпрпшних кредита (12.435.798)  (7.760.393) 

 53.004.960  62.538.564  

Дпспеће банкарских кредита: 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 
Између 1 и 2 гпдине 2.178.811  11.829.773  
Између 2 и 5 гпдина 46.214.065  45.785.596  
Прекп 5 гпдина 4.612.084  4.923.195  

 53.004.960  62.538.564  

Валутна структура дугпрпшних пбавеза пп пснпву банкарских кредита у земљи и инпстранству је 
следећа: 

Друщтвп наведене пбавезе пп кредитима плаћа у складу са угпвпренпм динамикпм, пднпснп 
схпднп утврђеним ануитетним планпвима. Друщтвп је угпвприлп са ппверипцима фиксне и 
прпменљиве каматне стппе. Прпменљиве каматне стппе су везане за Еурибпр и Либпр. 
Рукпвпдствп пшекује да ће Друщтвп бити у мпгућнпсти да све угпвпрене пбавезе пп кредитима 
испуни у складу са утврђеним рпкпвима. 

Угпвпри п кредиту садрже финансијске кпвенанте кпје захтевају да Друщтвп пдржава пднпс 
кпнсплидпванпг задуживаоа према кпнсплидпванпј EBITDA. Рукпвпдствп верује да је Друщтвп 
усаглащенп са наведеним кпвенантама на дан 30. јуна 2016. и 31. децембра 2015. гпдине. 

18. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 

Акцијски капитал представља капитал Друщтва кпје је кптиранп на Бепградскпј берзи. Нпминална 
вреднпст акција је 500 РСД.  

Акцијски капитал на дан 30. јуна 2016. и 31. децембра 2015. гпдине састпји се пд 163.060.400 
акција. 

19. НАБАВНА ВРЕДНПСТ НАФТЕ, ГАСА И НАФТНИХ ДЕРИВАТА 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Сирпва нафта 34.696.298 42.798.094 
Нафтни деривати 3.719.216 12.835.396 
Псталп 145.744 215.954 

  38.561.258 55.849.444 

 

  

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

УСД 45.989.341  53.388.078  
ЕУР 16.950.417  16.529.505  
РСД 2.070.334  1.175  
ЈПJ 430.666  380.199  

 65.440.758  70.298.957  
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20. ТРПШКПВИ ПРПИЗВПДОЕ И ПРЕРАДЕ 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Трпщкпви заппслених 1.582.691 1.778.308 
Трпщкпви материјала и пстале ппреме (изузев набавки  
нафте, гаса и нафтних деривата)  395.548 491.224 
Трпщкпви пдржаваоа и ппправки  1.817.333 1.732.584 
Трпщкпви енергије и кпмуналних услуга 3.733.577 1.499.246 
Трпщкпви защтите и пбезбеђеоа 165.189 58.902 
Трансппртни трпщкпви 874.737 252.847 
Oсталп 4.067.090 3.271.058 

 12.636.165 9.084.169 

21. ТРПШКПВИ ПРПДАЈЕ, ППШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТРПШКПВИ 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Трпщкпви заппслених 4.527.464 4.628.035 
Адвпкатске, ревизпрске и кпнсултантске услуге 709.405 634.541 
Трпщкпви закупа 64.970 52.583 
Трпщкпви службенпг пута 121.964 87.088 
Трпщкпви защтите  и пбезбеђеоа  227.570 237.051 
Трпщкпви псигураоа  312.047 589.894 
Услуге трансппрта и складищтеоа 253.960 84.866 
Исправка вреднпсти сппрних пптраживаоа  3.512.625 3.537.314 
Oсталп  9.730.005 9.851.372 

 4.527.464 4.628.035 

22. ПДМЕРАВАОЕ ФЕР ВРЕДНПСТИ 

У перипдишним сажетим  финансијским извещтајима инвестиципне некретнине и финансијска 
средства распплпжива за прпдају су вреднпвана пп фер вреднпсти. Технике вреднпваоа 
кприщћене у прпцесу пдмераваоа фер вреднпсти средстава идентишне су пнима пбелпдаоеним у  
финансијским извещтајима на дан 31. децембра 2015. гпдине. Такпђе, тпкпм првих щест месеци 
2016. гпдине није билп трансфера средстава између хијерархија фер вреднпваоа. 

На дан 30. јуна 2016. гпдине, коигпвпдствена вреднпст финансијских средстава је приближнп 
једнака оихпвпј фер вреднпсти. 

23. ППТЕНЦИЈАЛНЕ И ПРЕУЗЕТЕ ПБАВЕЗЕ 

Пренпс власништва над импвинпм 

Дп дана 30. јуна 2016. гпдине Друщтвп је ималп власнищтвп и правп да кпристи и ппседује 7.942 
неппкретнпсти, щтп шини 97% пд укупнпг брпја ставки неппкретне импвине (пбјекти и парцеле) 
Друщтва. Препсталих 3% пренпса права над импвинпм Република Србија треба да изврщи у складу 
са Угпвпрпм п купппрпдаји акција Нафтне индустрије Србије а.д. пптписаним 2007. гпдине. 

Заштита живптне средине 

Рукпвпдствп Друщтва је прпценилп и изврщилп резервисаое за защтиту живптне средине на дан 
извещтаја у изнпсу пд 770.749 РСД (31. децембар 2015.: 687.705 РСД) на пснпву интерне прпцене 
п усаглащенпсти Друщтва са закпнскпм регулативпм Републике Србије.  

Рукпвпдствп Друщтва сматра да, на пснпву важеће закпнске регулативе трпщкпви ппвезани са 
питаоима защтите живптне средине нису знашајнп вищи у пднпсу на резервисани изнпс. 
Међутим, мпгуће је да ће наведни трпщкпви знашајнп расти у будућем перипду у слушају да 
закпнска регулатива ппстане рестриктивнија. 
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Пстале пптенцијалне пбавезе 

На дан 30. јуна 2016. гпдине Друщтвп није фпрмиралп резервисаое за пптенцијални губитак кпји 
мпже настати пп пснпву прпцене ппреских пбавеза пд стране Министарства финансија Ангпле, 
према кпјпј Друщтвп треба да плати разлику у пбрашуну ппреза у изнпсу пд 81 милипн УСД кпја се 
пднпси на дпдатну прпфитну нафту за перипд пд 2002. дп 2009. Рукпвпдствп сматра да, на пснпву 
услпва из пптписаних кпнцесипних угпвпра са државпм Ангплпм и на пснпву мищљеоа правних 
кпнсултаната из Ангпле, такав захтев није у складу са тренутнп важећим закпнским пквирпм у 
Ангпли збпг шиоенице да власти нису правилнп израшунале прпфитну нафту и да је прпфитна 
нафта угпвпрна пбавеза кпја треба да се испуни према наципналнпм кпнцесипнару, щтп је у 
супрптнпсти са мищљеоем Министарства финансија Ангпле. Рукпвпдствп Друщтва ће улпжити 
жалбу прптив билп какве акције принудне наплате ппреза пд стране Министарства финансија 
Ангпле и предузети све пптребне кпраке у циљу пдлагаоа наплате ппреза дпк суд Ангпле не 
дпнесе кпнашну пдлуку п пвпм питаоу. На пснпву искуства псталих кпнцесипнара, суд Ангпле јпщ 
увек није дпнеп пдлуку у вези са оихпвим жалбама прптив исте пдлуке Министарства финансија, 
иакп су жалбе ппднете. Узимајући све наведенп у пбзир, рукпвпдствп Друщтва сматра да на дан 
30. јуна 2016. гпдине ппстпји знашајан степен неизвеснпсти у вези времена пптребнпг за рещаваое 
захтева Министарства финансија Ангпле и, укпликп га има, изнпса дпдатнпг ппреза на прпфитну 
нафту. 

Ппрески ризици 

Ппрески закпни Републике Србије се шестп разлишитп тумаше и предмет су шестих измена. 
Тумашеое ппреских закпна пд стране ппреских власти у пднпсу на трансакције и  активнпсти 
Друщтва мпгу се разликпвати пд тумашеоа рукпвпдства. Кап резултат изнетпг, трансакције мпгу 
бити псппрене пд стране ппреских власти и Друщтву  мпже бити пдређен дпдатни изнпс ппреза, 
казни и камата. Перипд застарелпсти ппреске пбавезе је пет гпдина. Ппреске власти имају права 
да пдреде плаћаое неизмирених пбавеза у рпку пд пет гпдина пд када је пбавеза настала. 
Рукпвпдствп је прпценилп на дан 30. јуна 2016. гпдине да је Друщтвп измирилп све ппреске 
пбавезе према држави. 

Није билп других знашајних пптенцијалних пбавеза Друщтва. 

24. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

У сврху састављаоа пвих перипдишних сажетих  финансијских извещтаја, лица се сматрају 
ппвезаним укпликп једнп лице има кпнтрплу над другим или је у мпгућнпсти да знашајнп утише на 
дпнпщеое финансијских и ппслпвних пдлука у складу са МРС 24 Ппвезана правна лица. 

Већински власник Друщтва је Гаспрпм Оефт, Ст Петерсбург, Руска Федерација у шијем власнищтву 
се налази 56,15% акција Друщтва. Други акципнар пп брпју акција је Република Србија са 29,87% 
акција Друщтва дпк се са препсталим делпм пд 13,98%, у власнищтву маоинских акципнара, 
тргује на Бепградскпј берзи. Крајои власник Друщтва је Гаспрпм, Руска Федерација. 

Друщтвп је у перипду пд щест месеци кпји се заврщип 30. јуна 2016. гпдине и у истпм перипду 
претхпдне гпдине ступалп у ппслпвне пднпсе са свпјим ппвезаним правним лицима. Најзнашајније 
трансакције са ппвезаним правним лицама у наведним перипдима настале су пп пснпву 
набавке/испoруке сирпве нафте, нафтних прпизвпда и електришне енергије 
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На дан 30. јуна 2016. гпдине и 31. децембра 2015. гпдине стаое средстава и пбавеза пп пснпву 
трансакција са ппвезаним правним лицима је следеће: 

 

Зависна 
друштва 

Матичнп 
друштвп 

Лица ппд 
заједничкпм 

кпнтрплпм Укупнп 

На дан 30. јун 2016.     
Краткпрпшни финансијски пласмани 4.170.200 - - 4.170.200 
Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и друга 
пптраживаоа 3.498.665 - 570.842 4.069.507 
Пстала пбртна импвина 4.430 - - 4.430 
Инвестиције у заједнишка улагаоа 13.442.631 - 180.438 13.623.069 
Дугпрпшни финансијски пласмани  33.738.036 - - 33.738.036 
Пстала стална импвина 59.477 - - 59.477 
Дпбављаши и пстале пбавезе из ппслпваоа (4.461.399) (9.218.134) (753.868) (14.433.401) 
Пстале краткпрпшне пбавезе (2.558) - (301) (2.859) 
Краткпрпшне финансијске пбавезе и деп 
дугпрпшних пбавеза кпји дпспева дп гпдину дана (399.308) (5.735.419) - (6.134.727) 
Дугпрпшнe финансијске пбавезе - (34.412.512) - (34.412.512) 

 

50.050.174 (49.366.065) (2.889) 681.220 

 

 
Зависна 

друштва 
Матичнп 
друштвп 

Лица ппд 
заједничкпм 

кпнтрплпм Укупнп 
На дан 31. децембар 2015.     
Краткпрпшни финансијски пласмани 1.946.998  - -  1.946.998  
Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и друга 
пптраживаоа 3.285.510 - 148.105  3.433.615  
Пстала пбртна импвина 2.095 - 9.394 11.489 
Инвестиције у заједнишка улагаоа 16.325.803 - - 16.325.803 
Дугпрпшни финансијски пласмани  34.175.533 - - 34.175.533 
Пстала стална импвина  68.269  - - 68.269 
Дпбављаши и пстале пбавезе из ппслпваоа  (3.470.404) (10.004.805) (166.005) (13.641.214) 
Пстале краткпрпшне пбавезе  (6.607) - - (6.607) 
Краткпрпшне финансијске пбавезе и текуће 
дпспеће дугпрпшних пбавеза (731.105) (5.657.028) - (6.388.133) 
Дугпрпшнe финансијске пбавезе - (36.770.682) - (36.770.682) 

 

51.596.092 (52.432.515) (8.506) (844.929) 
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У перипду пд щест месеци кпји се заврщип дана 30. јуна 2016. и 2015. гпдине настале су следеће 
трансакције са ппвезаним правним лицима: 

 

Зависна 
друштва 

Матичнп 
друштвп 

Лица ппд 
заједничкпм 

кпнтрплпм Укупнп 
Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 2016. 
Прихпди пд прпдаје нафтних деривата, нафте и 
гаса 4.032.019 - 269.062 4.301.081 
Пстали прихпди 329.036 - 2.746.489 3.075.525 
Набавка нафте, гаса и нафтних деривата (4.044.423) (21.609.732) (236.564) (25.890.719) 
Трпщкпви прпизвпдое и прераде (1.814.394) - (2.675.951) (4.490.345) 
Трпщкпви прпдаје и ппщти административни 
трпщкпви (259.746) - (143.585) (403.331) 
Трансппртни трпщкпви (42.905) - - (42.905) 
Oстали расхпди, нетп (21.852) 1.373 (16) (20.495) 
Финансијски прихпди 16.960 400.427 - 417.387 
Финансијски расхпди (481.227) - - (481.227) 

 

(2.286.532) (21.207.932) (40.565) (23.535.029) 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 2015. 
Прихпди пд прпдаје нафтних деривата, нафте и 
гаса 4.575.153 - 80.878 4.656.031 
Пстали прихпди 266.916 - 157.482 424.398 
Набавка нафте, гаса и нафтних деривата (5.735) (35.246.131) (2.033.070) (37.284.936) 
Трпщкпви прпизвпдое и прераде (1.631.846) (3.733) (109.057) (1.744.636) 
Трпщкпви прпдаје и ппщти административни 
трпщкпви (455.511) (15.465) - (470.976) 
Трансппртни трпщкпви (10.714) - - (10.714) 
Oстали расхпди, нетп (48.354) (16.210) (18.557) (83.121) 
Финансијски прихпди 526.342 - - 526.342 
Финансијски расхпди (435) (494.182) - (494.617) 

 

3.215.816 (35.775.721) (1.922.324) (34.482.229) 

Накнаде кључнпм рукпвпдству 

Накнаде плаћене или плативе кљушнпм рукпвпдству за перипд пд щест месеци кпји се заврщип 
30. јуна 2016. и 2015. гпдине приказане су у табели кпја следи:  

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Зараде и пстала краткпрпшна примаоа 394.678 230.464 

 394.678 230.464 

25. ДПГАЂАЈИ НАКПН ДАТУМА ИЗВЕШТАВАОА 

Није билп знашајних дпгађаја накпн датума извещтаваоа кпји би захтевали пбелпдаоиваоа у 
пвим перипдишним сажетим  финансијским извещтајима. 

У пбзир су узети сви дпгађаји накпн датума извещтаваоа настали накпн 30. јуна 2016. гпдине дп 
29. јула 2016. гпдине, када су пви перипдишни сажети  финансијски извещтаји пдпбрени. 
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Консолидовани финансијски извештаји 

Консолидовани извештај о финансијској позицији 

 Наппменe 

30. јун 2016. 
(неревидиран) 

31. децембар 2015. 
 

Импвина    

Пбртна импвина    

Гптпвински еквиваленти и гптпвина 6 15.794.618 19.271.435 

Краткпрпшни финансијски пласмани  295.504 201.087 

Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и друга пптраживаоа 7 34.849.957 34.948.713 

Залихе 8 31.702.770 24.178.244 

Пптраживаоа за вище плаћен ппрез на дпбит  1.456.043 1.629.761 

Пстала пбртна импвина 9 8.109.595 6.225.886 

Стална импвина намеоена прпдаји  11.621 21.703 

Укупнo пбртнa импвинa  92.220.108 86.476.829 

Стална импвина    

Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема 10 249.021.575 247.213.423 

Инвестиципне некретнине  1.518.313 1.336.060 

Гудвил и пстала нематеријална улагаоа  6.903.732 7.155.279 

Инвестиције у заједнишка улагаоа  1.188.659 1.188.659 

Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и пстала дугпрпшна 
пптраживаоа 11 11.248.650 14.656.649 

Дугпрпшни финансијски пласмани  202.219 321.006 

Пдлпжена ппреска средства  4.065.183 4.268.741 

Пстала стална импвина 12 2.998.903 3.399.135 

Укупнп сталнa импвинa  277.147.234 279.538.952 

Укупнп импвина  369.367.342 366.015.781 

Обавезе и капитал    

Краткпрпчне пбавезе    

Краткпрпшне финансијске пбавезе и деп дугпрпшних 
пбавеза кпји дпспева дп гпдину дана  13 27.953.057 17.135.875 

Дпбављаши и пстале пбавезе из ппслпваоа 14 36.309.858 29.364.018 

Пстале краткпрпшне пбавезе 15 3.634.548 6.537.802 

Пбавезе за пстале ппрезе изузев ппреза на дпбит 16 11.479.373 10.445.185 

Резервисаоа за пбавезе и трпщкпве  2.242.468 2.256.470 

Укупнп краткпрпчне пбавезе  81.619.304 65.739.350 

Дугпрпчна резервисаоа и пбавезе    

Дугпрпшнe финансијске пбавезе 17 88.477.350 100.313.640 

Резервисаоа за пбавезе и трпщкпве  9.781.637 9.451.111 

Укупнп дугпрпчна резервисаоа и пбавезе  98.258.987 109.764.751 

Капитал    

Акцијски капитал 18 81.530.200 81.530.200 

Резерве  (671.151) (530.528) 

Нерасппређена дпбит  108.832.335 109.698.142 

Капитал кпји се мпже приписати власницима Друштва  189.691.384 190.697.814 

Капитал кпји припада ушещћима без права кпнтрпле  (202.333) (186.134) 

Укупан капитал  189.489.051 190.511.680 

Укупнп пбавезе и капитал  369.367.342 366.015.781 

у хиљ. РСД 

Пратеће наппмене су саставни деп пвих перипдичних сажетих  кпнсплидвпаних финансијских 
извештаја.  
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Консолидовани извештај о укупном резултату 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 

 Наппменe 2016. 2015. 

  (неревидиран) (неревидиран) 

Прихпди пд прпдаје нафтних деривата, нафте и гаса  73.879.723 99.132.126 

Пстали прихпди пд прпдаје  7.490.753 4.266.577 

Укупнп прихпди пд прпдаје 5 81.370.476 103.398.703 

Набавна вреднпст нафте, гаса и нафтних деривата 19  (41.792.362) (58.957.117) 

Трпщкпви прпизвпдое и прераде 20  (12.413.860) (9.422.209) 

Трпщкпви прпдаје, ппщти и административни трпщкпви  21  (11.093.552) (10.776.522) 

Трпщкпви трансппрта   (516.243) (368.842) 

Трпщкпви ампртизације   (7.826.328) (6.789.017) 

Трпщкпви ппреза изузев ппреза на дпбит  (2.241.084) (2.629.035) 

Трпщкпви истраживаоа  - (6.972) 

Укупнп ппслпвни расхпди  (75.883.429) (88.949.714) 

Пстали прихпди/(расхпди), нетп  141.767 (853.256) 

Ппслпвни дпбитак  5.628.814 13.595.733 

Нетп губитак на курсним разликама   (232.269) (5.562.495) 

Финансијски прихпди   124.499  133.976 

Финансијски расхпди   (1.530.492) (1.731.606) 

Укупнп пстали расхпди   (1.638.262) (7.160.125) 

Дпбитакпре пппрезиваоа  3.990.552 6.435.608 

Ппрески расхпди   (641.049) (1.113.367) 

Пдлпжени ппрески расхпди  (202.753) (372.131) 

Ппрез на дпбит  (843.802) (1.485.498) 

Нетп дпбитак за перипд  3.146.750 4.950.110 

Укупнп пстали резултат: 
Ставке кпје мпгу накнаднп бити признате у дпбитку   

  

Прпмена вреднпсти финансијских средстава распплпживих за прпдају  (2.369) 18.497 

Губици пп пснпву превпђеоа финансијских извещтаја инпстранпг 
ппслпваоа  (141.049) (119) 

  (143.418) 18.378 

Укупнп пстали резултат  (143.418) 18.378 

Укупан дпбитак за перипд  3.003.332 4.968.488 

Дпбит кпја се мпже приписати:    

- Акципнарима Нафтне индустрије Србије  3.160.154 4.964.880 

- Ушещћима без права кпнтрпле  (13.404) (14.770) 

Дпбит/(губитак)  3.146.750 4.950.110 

Укупна дпбит/(губитак) кпја се мпже приписати:    

- Акципнарима Нафтне индустрије Србије  3.019.531 4.982.723 

- Ушещћима без права кпнтрпле  (16.199) (14.235) 

Укупна дпбит/(губитак)  3.003.332 4.968.488 

Зарада пп акцији кпја се мпже приписати Акципнарима Нафтне 
Индустрије Србије    

- Пснпвна зарада пп акцији (РСД пп акцији)  19,38 30,45 

Прпсешан ппндерисани брпј акција (у милипнима)  163 163 

у хиљ. РСД 

Пратеће наппмене су саставни деп пвих перипдичних сажетих кпнсплидпваних финансијских 
извештаја. 



НИС Група 
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Консолидовани извештај о променама на капиталу 

Перипд пд щест месеци кпји се заврщип 30. јуна 2016. и 2015. гпдине 

 

 Капитал кпји се мпже приписати власницима Друштва Учешћа без 
права  

кпнтрпле 
Укупнп  

капитал (неревидирани) 
Акцијски 
капитал Резерве 

 Нерасппређена 
дпбит Укупнп 

Стаое на дан 1. јануара 2015. гпдине       

Дпбит (губитак) за перипд - - 4.964.880 4.964.880 (14.770) 4.950.110 

Пстали укупни прихпд (расхпд)       

Прпмена вреднпсти финансијских средстава распплпживих 
за прпдају - 18.497 - 18.497 - 18.497 

Губици пп пснпву превпђеоа финансијских извещтаја 
инпстранпг ппслпваоа - (654) - (654) 535 (119) 

Укупан прихпд (расхпд) за перипд - 17.843 4.964.880 4.982.723 (14.235) 4.968.488 

Расппдела дивиденде - - (7.639.380) (7.639.380) - (7.639.380) 

Укупне трансакције са власницима, признате у капиталу - - (7.639.380) (7.639.380) - (7.639.380) 

Псталп - - (2.065) (2.065) - (2.065) 

Стаое на дан 30. јуна  2015. гпдине 81.530.200 (434.970) 100.019.591 181.114.821 (167.277) 180.947.544 

Стаое на дан 1. јануара 2016. гпдине 81.530.200 (530.528) 109.698.142 190.697.814 (186.134) 190.511.680 

Дпбит (губитак) за перипд - - 3.160.154 3.160.154 (13.404) 3.146.750 

Пстали укупни прихпд (расхпд)       

Прпмена вреднпсти финансијских средстава распплпживих 
за прпдају - (2.369) - (2.369) - (2.369) 

Губици пп пснпву превпђеоа финансијских извещтаја 
инпстранпг ппслпваоа - (138.254) - (138.254) (2.795) (141.049) 

Укупан прихпд (расхпд) за перипд - (140.623) 3.160.154 3.019.531 (16.199) 3.003.332 

Расппдела дивиденди - - (4.025.961) (4.025.961) - (4.025.961) 

Стаое на дан 30. јуна  2016. гпдине 81.530.200 (671.151) 108.832.335 189.691.384 (202.333) 189.489.051 

у хиљ. РСД 

Пратеће наппмене су саставни деп пвих перипдичних сажетих  кпнсплидпваних финансијских извештаја. 
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Консолидовани извештај о токовима готовине 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 

  
2016. 

 (неревидиран) 
2015. 

(неревидиран) 

Тпкпви гптпвине из ппслпвних активнпсти    

Дпбитак /(губитак) пре пппрезиваоа  3.990.552 6.435.608 

Кпрекције за:    

Финансијске расхпде  1.530.492 1.731.606 

Финансијске прихпде  (124.499) (133.976) 

Ампртизација  7.826.328 6.789.017 

Кпрекције за пстала резервисаоа  242.843 199.536 

Исправка вреднпсти пптраживаоа  249.825 72.285 

Птпис пбавеза  (36.310) (275.187) 

Нетп (дпбитак)/губитак пп пснпву курсних разлика  1.096.932 4.214.557 

Пстале негптпвинске ставке  (240.325) 279.719 

  10.545.286 12.877.557 

Прпмене на пбртнпм капиталу:    

Пптраживаоа пд прпдаје и пстала пптраживаоа  3.506.752 97.288 

Залихе  (7.570.181) 11.300.958 

Пстала пбртна импвина  (2.489.259) 2.225.748 

Пбавезе из ппслпваоа и пстале пбавезе  1.233.685 (5.316.547) 

Пстали ппрези изузев ппреза на дпбит  1.047.623 580.236 

  (4.271.380) 8.887.683 

Ппрез на дпбит   (466.559) (2.661.258) 

Плаћена камата  (1.484.073) (1.498.274) 

Примљена камата  239.203 259.547 

  (1.711.429) (3.899.985) 

Нетп тпкпви гптпвине из ппслпвних активнпсти  8.553.029 24.300.863 

Тпкпви гптпвине из инвестиципних активнпсти    

Пдливи пп пснпву датих кредита   (67.549) (386.333) 

Пдливи гптпвине пп пснпву улагаоа у некретнине, 
ппстрпјеоа и ппрему кап и нематеријална улагаоа   (10.344.606) (14.685.113) 

Приливи пп пснпву прпдаје некретнина, ппстрпјеоа и 
ппреме  292.094 81.652 

Пстали приливи  89.783 37 

Нетп тпкпви гптпвине из инвестиципних активнпсти  (10.030.278) (14.989.757) 

Тпкпви гптпвине из активнпсти финансираоа    

Приливи гптпвине пд примљених кредита  8.382.322 15.918.666 

Гптпвинске птплате ппзајмљених изнпса  (10.447.013) (22.523.400) 

Нетп тпкпви гптпвине из активнпсти финансираоа  (2.064.691) (6.604.734) 

Нетп (смаоеое)/ппвећаое гптпвине и гптпвинских 
еквивалената  (3.541.940) 2.706.372 

Курсне разлике пп пснпву прерашуна гптпвине и 
гптпвинских еквивалената  65.123 (47.172) 

Гптпвина и гптпвински еквиваленти на ппчетку 
перипда  19.271.435 8.326.704 

Гптпвина и гптпвински еквиваленти на крају перипда  15.794.618 10.985.904 

у хиљ. РСД 

Пратеће наппмене су саставни деп пвих перипдичних сажетих  кпнсплидпваних финансијских 
извештаја.  



НИС Група 
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Напомене уз консолидоване финансијске извештаје44 

1. ППШТЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 

Птвпренп акципнарскп друщтвп Нафтна индустрија Србије, Нпви Сад (у даљем тексту: Друщтвп) и 

њена зависна правна лица (заједно: Група), је вертикалнп интегрисана нафтна кпмпанија кпја 
претежнп ппслује у Републици Србији. Пснпвне активнпсти Групе пбухватају: 

 Истраживаое, развпј и  прпизвпдоа сирпве нафте и гаса 

 Прпизвпдоа нафтних деривата и  

 Тргпвина нафтним дериватима и гаспм. 

Друщтвп је пснпванп Пдлукпм Владе Републике Србије пд 7. јула 2005. Другпг фебруара 2009. 
гпдине Гаспрпм Оефт је реализпвап куппвину 51% пснпвнпг капитала  Нафтне индустрија Србије 
шиме Друщтвп ппстаје зависнп друщтвп ПАП Гаспрпм Оефта. У марту 2011. гпдине у складу са 
Угпвпрпм п прпдаји и куппвини акција Друщтва, ПАП Гаспрпм Оефт је реализпвап куппвину 
дпдатних 5,15% акција шиме је ппвећап свпје ушещће у власнищтву на 56,15%.  

Друщтвп је регистрпванп кап птвпренп акципнарскп друщтвп шије се акције кптирају на листингу А 
– Prime Market Бепградске берзе. 

Пви перипдишни сажети кпнсплидпвани финансијски извещтаји пдпбрени су пд стране генералнпг 
директпра и биће презентпвани Пдбпру Директпра ради пдпбраваоа. 

2. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА 

2.1. Пснпве за састављаое финансијских извештаја  

Група впди коиге и рашунпвпдствену евиденцију у складу са рашунпвпдственим и ппреским 
принципима, правилима и праксама захтеваним у земљама у кпјима ппслује (претежнп у Србији). 
Прилпжени перипдишни сажети кпнсплидпвани финансијски извещтаји су превасхпднп 
припремљени на пснпву статутарних коига и рашунпвпдствене евиденције кпје су кпригпване и 
рекласификпване какп би оихпва презентација била у складу са Meђунарпдним стандардима 
финансијскпг извещтаваоа (МСФИ).  

Прилпжени перипдишни сажети кпнсплидпвани финансијски извещтаји састављени су у складу са 
МРС 34 ''Перипдишнп финансијскп извещтаваое''. МРС 34 не захтева сва пптребна 
пбелпдаоиваоа кпја су прпписана међунарпдним стандардима финансијскпг извещтаваоа. 

Група није пбелпданила инфпрмације кпје су сущтински идентишне пним пбелпдаоеним у 
ревидираним кпнсплидпваним финансијским извещтајима за 2015. гпдину, кап щтп су знашајне 
рашунпвпдствене пплитике и прпцене, финансисјки ризици или друга пбелпдаоиваоа кпја нису 
знашајнп измеоена у изнпсу или садржају у пднпсу на ппследои извещтајни перипд. Рукпвпдствп 
Групе верује да су пбелпдаоиваоа у пвим перипдишним сажетим кпнсплидпваним финансијским 
извещтајима дпвпљна да пбезбеде адекватнп пбелпдаоиваое укпликп се ппсматрају уппредп са 
гпдищоим  финансијским извещтајима за 2015. гпдину. 

Резултат за перипд пд щест месеци кпји се заврщип дана 30. јуна 2016. гпдине није нужнп 
ппказатељ резултата кпји се пшекује за целу гпдину. 

2.2. Прпмене рачунпвпдствених пплитика 

Знашајне рашунпвпдствене пплитике и прпцене  кпје су примеоене приликпм састављаоа 
перипдишних сажетих кпнсплидпваних финансијских извещтаја су кпнзистентне са пним кпје су 
примеоене приликпм састављаоа  кпнсплидпваних финансијских извещтаја за гпдину кпја се 
заврщила дана 31. децембра 2015. гпдине, псим пних кпје су пписане у делу Примена нпвих 
Међунарпдних стандарда финансијскпг извещтаваоа (МСФИ). 

                                                           
44 Сви изнпси су изражени у 000 РСД, псим акп није другашије назнашенп. 
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2.3. Примена нпвих МСФИ  

МСФИ 14 – Регулатпрни рашуни разгранишеоа (пбјављен у јануару 2014. и примеоује се за 
перипде кпји ппшиоу са или на дан или накпн 1 јануара 2016). МСФИ 14 дппущта привредним 
субјектима кпји први пут примеоују МСФИ да наставе да признају изнпсе кпји се пднпсе на 
регулисаое стппа и цена у складу са дптадащоим захтевима лпкалних прпписа. Међутим, да би се 
ппбпљщала уппредивпст са привредним субјектима кпји већ примеоују МСФИ и не признају такве 
изнпсе, стандард захтева да се ефекат регулисаоа стппа и цена приказује ппсебнп пд псталих 
ставки. Привередни субјекат кпји већ пбјављује  финансијске извещтаје у складу са МСФИ није у 
пбавези да примеоује стандард. 

Укпликп није другашије наведенп, не пшекује се да ће нпви стандард и тумашеоа имати знашајан 
утицај на кпнсплидпване финансијске извещтаје Групе. 

Пдређени брпј нпвих стандарда, измена и дппуна и тумашеоа стандарда важећи за гпдищое 
перипде кпји ппшиоу накпн 1. јануара 2016. гпдине а кпји нису имали материјалнп знашајан утицај 
на Групу: 

 Измене МСФИ 11 – Заједнишка улагаоа (дпнете маја 2014. гпдине и ппшиоу са применпм 
за перипде кпји ппшиоу на дан или накпн 1 јануара 2016). 

 Измене МРС 16 – Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема и МРС 38 – Нематеријална улагаоа 
(дпнете маја 2014. гпдине и ппшиоу са применпм за перипде кпји ппшиоу на дан или 
накпн 1 јануара 2016.) 

 Пбелпдаоиваое измена МРС 1 (дпнете децембра 2014. гпдине и ппшиоу са применпм за 
перипде кпји ппшиоу на дан или накпн 1 јануара 2016). 

 Измене МСФИ 7 Финансијски инструменти: Пбелпдаоиваое  (дпнете септембра 2014. 
гпдине и ппшиоу са применпм за перипде кпји ппшиоу на дан или накпн 1 јануара 2016). 

 Измене МРС 19 Примаоа заппслених (дпнете септембра 2014. гпдине и ппшиоу са 
применпм за перипде кпји ппшиоу на дан или накпн 1 јануара 2016). 

Измене МРС 34 Перипдишнп финансијскп извещтаваое (дпнете септембра 2014. гпдине и ппшиоу 
са применпм за перипде кпји ппшиоу на дан или накпн 1 јануара 2016). 

3. КЉУЧНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ И ПРПСУЂИВАОА У ПРИМЕНИ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ 
ППЛИТИКА 

3.1. Утицај недавних кретаоа цена сирпве нафте 

Рукпвпдствп ће наставити да кпнстантнп прати флуктуације у цени сирпве нафте и оен утицај на 
ппслпваое Групе, са циљем адекватнпг предузимаоа мера за ублажаваое утиција укпликп се 
наставе негативни трендпви на тржищту.  

На пснпву тренутнп распплпживих инфпрмација и прпгнпзе п кретаоу цена нафте, рукпвпдствп 
верује да на дан извещтаваоа не ппстпје индикатпри за пбезвређеое. 

4. НПВИ РАЧУНПВПДСТВЕНИ СТАНДАРДИ 

Пдређени брпј нпвих стандарда, измена и дппуна и тумашеоа стандарда важећи су за гпдищое 
перипде кпји ппшиоу накпн 1. јануара 2016. гпдине и нису раније усвпјени пд стране Групе. 
Пптпуна листа пвих стандарда, измена и дппуна пбелпдаоена је у  кпнсплидпваним финансијским 
извещтајима за перипд кпје је заврщен на дан 31. децембра 2015. гпдине.  
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Следећи стандарди су пбјављени за перипд пд щест месеци кпји се заврщип дана 30. јуна 2016. 
гпдине: 

Измене МРС 12 – Ппрез на дпбит : Признаваое пдлпжених ппреских средстава пп пснпву 
нереализпваних губитака (пбјављен у јануару 2016. примеоује се за перипде кпји ппчиоу на 
дан или накпн 1 јануара 2017. гпдине) признаваое пдлпжених ппреских средстава пп пснпву 
нереализпваних губитака пбјащоава какп пбрашунати пдлпжена ппреска средства у вези са 
дужнишким инструментима кпји се вреднују пп фер вреднпсти. 

Измене МРС 7 – Извештај п нпвчаним тпкпвима (издат у јануару 2016. гпдине и примеоује се 
за перипде кпји ппчиоу на дан или накпн 1. јануара 2017. гпдине) захтевају пд привредних 
субјеката да пбезбеде пбелпдаоиваоа кпја ће пмпгућити инвеститприма да прпцене прпмене у 
пбавезама кпји прпистишу из активнпсти финансираоа, укљушујући гптпвинске и безгптпвинске 
трансакције.  

Измене МСФИ 2 – Плаћаоа акцијама (пбјављен у јуну 2016 и примеоује се за перипде кпји 
ппчиоу на дан или накпн 1. јануара 2017. гпдине) ппјащоава смернице за следеће: 

 Ефекте услпва стицаоа и псталих услпва приликпм мереоа плаћаоа акцијама заснпваним 
на гптпвини; 

 Измена услпва и претппставки плаћаоа акцијама кпја дпвпде дп измене класификације 
трансакције  плаћаоа  акцијама  заснпване  на  гптпвини у трансакцију плаћаоа акцијама 
заснпванпј на капиталу; и 

 Трансакције плаћаоа акцијама кпје карактерище нетп измиреое obaveze за пбавезе 
ппрезa. 

Не пшекује се да ће нпви стандарди и тумашеоа имати знашајан утицај на кпнсплидпване 
финансијске извещтаје Групе. 

5. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА 

Исппд су презентпване инфпрмације п ппслпвним сегментима Групе за перипд пд щест месеци 
кпје се заврщип дана 30. јуна 2016. и 2015. гпдине. Ппслпвни сегменти су кпмппненте шији 
ппслпвни резултат редпвнп прати главни дпнпсилац Пдлука (ГДП) и за кпје ппстпје засебне 
финансијске инфпрмације. 

Ппслпвне активнпсти Групе су прганизпване у два главна ппслпвна сегмента: Upstream и 
Downstream. 

Upstream (истраживаое и прпизвпдоа) пбухвата следеће пперације Групе: истраживаое, развпј и 
прпизвпдоа сирпве нафте и прирпднпг гаса и услуге нa нафтним ппљима. Downstream (прерада и 
маркетинг) пбухвата прераду сирпве нафте у нафтне деривате, те набавку, прпдају и трансппрт 
сирпве нафте и псталих нафтних деривата. Трпщкпви кпрппративне администрације су 
презентпвани у пквиру ппслпвнпг сегмента прерада и маркетинг. 

Секција Eлиминације пбухвата елиминације и друге кпрекције у вези са прпдајпм између 
сегмената и нереализпване прпфите настале пд прпдаје сирпве нафте и прпизвпда. Прпдаја 
између сегмената се заснива на прпцеоеним тржищним ценама. 

EBITDA представља EBITDA-у Групе. Рукпвпдствп верује да EBITDA представља кпристан ппказатељ 
ппслпваоа Групе јер представља тренд резултата без приказиваоа утицаја пдређених трпщкпва. 
EBITDA представља дпбитак пре трпщка камата, трпщка ппреза на дпбит, ампртизације, 
финансијских прихпда (расхпда) нетп и псталих непперативних прихпда (трпщкпва). EBITDA је 
дпдатни не-МСФИ финансијски ппказатељ кпји рукпвпдствп кпристи да пцени успещнпст 
ппслпваоа. 
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Резултати извещтајних сегмената за перипд пд щест месеци кпји се заврщип дана 30. јуна 2016. 
гпдине дати су у прегледу кпји следи: 

 
Истраживаое 
и прпизвпдоа 

Прерада и 
маркетинг Елиминације Укупнп 

Ппслпвни прихпд сегмента 16.854.439 82.196.998 (17.680.961) 81.370.476 

Међусегментни 16.109.935 1.571.026 (17.680.961)  - 
Eкстерни 744.504 80.625.972 - 81.370.476 

EBITDA (сегментни резултат) 10.018.335 3.162.988 - 13.181.323 
Ампртизација (3.079.371) (4.746.957) - (7.826.328) 
Дпбици пд вреднпваоа - 163.058 - 163.058 
Нетп губитак на курсним разликама (2.378) (229.891) - (232.269) 
Финансијски расхпди, нетп (61.776) (1.344.217) - (1.405.993) 
Ппрез на дпбит (833.595) (10.207) - (843.802) 

Сегментни дпбитак/(губитак) 6.769.442 (3.622.692) - 3.146.750 

Резултати извещтајних сегмената за перипд пд щест месеци кпји се заврщип дана 30. јуна 2015. 
гпдине дати су у прегледу кпји следи: 

 
Истраживаое и 

прпизвпдоа 
Прерада и 
маркетинг Елиминације Укупнп 

Ппслпвни прихпд сегмента 28.924.193 102.192.824 (27.718.314) 103.398.703 

Међусегментни 26.945.653 772.661 (27.718.314) - 
Eкстерни 1.978.540 101.420.163 - 103.398.703 

EBITDA (сегментни резултат) 21.410.985 (402.191) - 21.008.794 
Ампртизација (2.134.025) (4.654.992) - (6.789.017) 
Губици збпг пбезвређеоа - (200.994) - (200.994) 
Нетп дпбитак/(губитак)/ на курсним 
разликама 4.637 (5.567.132) - (5.562.495) 
Финансијски расхпди, нетп (60.641) (1.536.989) - (1.597.630) 
Ппрез на дпбит (49.612) (1.435.886) - (1.485.498) 

Сегментни дпбитак/(губитак) 18.455.140 (13.505.030) - 4.950.110 

EBITDA за перипд пд щест месеци кпји се заврщип 30. јуна 2016. и 2015. гпдине је усаглащена у 
табели исппд: 

 Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Нетп (губитак)/дпбитак за перипд 3.146.750 4.950.110 
Ппрез на дпбит 843.802 1.485.498 
Финансијски расхпди 1.530.492 1.731.606 
Финансијски прихпди (124.499) (133.976) 
Трпщкпви ампртизације  7.826.328 6.789.017 
Нетп (дпбитак) губитак на курсним разликама 232.269 5.562.495 
Пстали (прихпди)/трпщкпви, нетп (141.767) 853.256 
Пстали непперативни  трпщкпви, нетп* (132.052) (229.212) 

EBITDA 13.181.323 21.008.794 

* Пстали непперативни трпщкпви, нетп се већинпм пднпсе на накнаде и казне.  
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Анализа укупних прихпда пд прпдаје (са аспекта ппрекла тржищта купца) дата је у табели: 

 Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 2016. 

 Дпмаће тржиште Извпз  Укупнп 

Прпдаја сирпве нафте - 597.730 597.730 
Прпдаја прирпднпг гаса 1.487.364 - 1.487.364 

Малппрпдаја  - - - 
Велепрпдаја  1.487.364 - 1.487.364 

Прпдаја нафтних деривата 56.132.312 15.662.317 71.794.629 

Малппрпдаја  19.404.476 - 19.404.476 
Велепрпдаја 36.727.836 15.662.317 52.390.153 

Прпдаја електришне енергије 364.195 2.747.601 3.111.796 

Пстала прпдаја 2.852.739 1.526.218 4.378.957 

Прпдаја укупнп 60.836.610 20.533.866 81.370.476 

 

 Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 2015. 

 Дпмаће тржиште Извпз  Укупнп 

Прпдаја сирпве нафте - 1.740.490 1.740.490 

Прпдаја прирпднпг гаса 4.770.769 - 4.770.769 

Малппрпдаја  - - - 
Велепрпдаја  4.770.769 - 4.770.769 

Прпдаја нафтних деривата 73.373.633 19.247.234 92.620.867 

Малппрпдаја  23.162.461 - 23.162.461 
Велепрпдаја 50.211.172 19.247.234 69.458.406 

Прпдаја електришне енергије 184.683 157.481 342.164 

Пстала прпдаја 2.232.653 1.691.760 3.924.413 

Прпдаја укупнп 80.561.738 22.836.965 103.398.703 

Пд укупнпг изнпса прихпда пд прпдаје нафтних деривата (велепрпдаја) у изнпсу пд 52.390.153 РСД 
(2015: 69.458.406 РСД) прихпди у изнпсу пд 6.690.792 РСД (2015: 8.888.980  РСД) пднпсе се на 
дпмаћег купца ХИП Петрпхемију. Пви прихпди шине велепрпдају у пквиру Downstream сегмента 
ппслпваоа. 

Пстала прпдаја се углавнпм пднпси на прпдају дппунскпг аспртимана на бензинским станицама у 
изнпсу пд 3.241.212 РСД (2015: 2.828.881 РСД). 

Седищте Групе је у Републици Србији. Укупан прихпд пд екстерних купаца на теритприји 
Републике Србије изнпсип је 60.836.610  РСД (2015: 80.561.738 РСД) дпк је укупан прихпд пд 
екстерних купаца са теритприје других замаља изнпсип 20.533.866 РСД (2015: 22.836.965  РСД).  

Анализа укупнпг прихпда пд екстерних купаца са теритприје других земаља дата је у табели: 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Прпдаја сирпве нафте 597.730 1.740.490 

Прпдаја нафтних деривата (малппрпдаја и велепрпдаја)   

Бугарска 4.362.556 5.098.773 
Бпсна и Херцегпвина 3.049.289 4.310.182 
Румунија  3.432.176 2.748.444 
Пстала тржищта 4.818.296 7.089.835 

 15.662.317 19.247.234 

Прпдаја електришне енергије 3.111.796 342.164 

Пстали прихпди 1.162.023 1.507.077 

 20.533.866 22.836.965 

Прихпди пд ппјединашних земаља укљушених у пстала тржищта нису материјалнп знашајни. 
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Стална импвина, псим финансијских инструмената и пдлпжених ппреских средстава (без 
средстава за бенефиције за заппслене нити права кпја прпистишу из угпвпра п псигураоу), пп 
земљи: 

 
31 март 2016.  31 децембар 2015. 

Србија 234.290.981 232.868.821 

Бугарска 8.188.489 8.246.434 

Бпсна и Херцегпвина 8.104.807 8.152.524 

Румунија 6.859.343 6.436.983 

 

257.443.620 255.704.762 

6. ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГПТПВИНА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Гптпвина у банци и благајна 13.573.316 11.302.285  
Деппзити са дпспећем дп 3 месеца 572.670 6.385.304 
Нпвшана средства на ескрпу рашуну 1.647.656 1.562.453 
Пстала нпвшана средства 976 21.393 

  15.794.618 19.271.435 

Нпвшана средства на ескрпу рашуну на дан 30. јуна 2016. гпдине у изнпсу пд 1.647.656  РСД (31 
децембар 2015: 1.562.453 РСД) највећим делпм се пднпсе на деппнпвана средства у складу са 
услпвима из купппрпдајнпг угпвпра са Енергпвинд д.п.п. (прекп кпјег ће заједнишкп улагаое, 
будући ветрппарк Пландищте бити рукпвпђен).  

7. ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ И ДРУГА ППТРАЖИВАОА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Пптраживаоа пп пснпву прпдаје: 639.369 253.057 
- ппвезаним лицима 30.052.842 29.781.907  
- трећим лицима 19.164.105 19.369.662 
- држави и кпмпанијама у државнпм власнищтву 49.856.316 49.404.626 

    
Пстала пптраживаоа:   

- трећим лицима 17.958 209.227 
- држави и кпмпанијама у државнпм власнищтву 10.648.823 10.314.622 

 10.666.781 10.523.849 

Пптраживаоа за нефактурисани прихпд 93.094 660.401 

 60.616.191 60.588.876 

Минус исправка вреднпсти пптраживаоа пп пснпву 
прпдаје и псталих пптраживаоа:   

- трећим лицима (9.865.752) (9.862.727) 
- држави и кпмпанијама у државнпм власнищтву (15.900.482) (15.777.436) 

 (25.766.234) (25.640.163) 

Укупнп за пптраживаоа пп пснпву прпдаје 34.849.957 34.948.713 

Старпсна структура пвих пптраживаоа била је следећа: 

 30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Неисправљена и недпспела пптраживаоа 20.383.381 27.139.823 
Неисправљена а дпспела пптраживаоа:   
дп 30 дана 2.308.351 1.831.215 
пд 1 дп 3 месеца 2.407.555 1.200.167 
пд 3 месеца дo 1 гпдине 7.278.832 2.198.059 
прекп 1 гпдине  2.471.838 2.579.449 

Укупнп 34.849.957 34.948.713 
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Услед неппвпљних макрпекпнпмских услпва ппследоих гпдина, Група је супшена са птежанпм 
наплатпм пптраживаоа пд друщтава у државнпм власнищтву. Међутим, Рукпвпдствп Друщтва 
блискп сарађује са главним дужницима на измириваоу наведених дугпваоа и верује да нетп 
пптраживаоа укљушена у старпсну анализу у табели изнад, су у пптпунпсти наплатива.  

Валутна структура пптраживаоа пп пснпву прпдаје и других пптраживаоа Групе је следећа: 

 30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

РСД 44.000.044 41.704.312 
ЕУР 14.418.005 16.348.409 
УСД 1.034.861 1.507.433 
Oсталп 1.163.281 1.028.722 

 60.616.191 60.588.876 

Прпмене на исправци вреднпсти пптраживаоа пп пснпву прпдаје и других пптраживаоа су: 

  
Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и пстала 

пптраживаоа 

Укупнп  Трећа лица 
Држава и кпмпаније у 

државнпм власништву 

На дан 1. јануара 2015. гпдине 10.062.347 19.522.269 29.584.616 
Резервисаоа за пбезвређеое пптраживаоа 45.809 72.669 118.478 
Укидаое резервисаоа  (101.871) (27.992) (129.863) 
Пптраживаоа птписана тпкпм гпдине кап 
ненаплатива (8.456) (1.331.961) (1.340.417) 
Курсне разлике - (23.866) (23.866) 
Oсталп (25.052) 20.478 (4.574) 

На дан 30. јуна 2015. гпдине 9.972.777 18.231.597 28.204.374 

На дан 1. јануара 2016. гпдине 9.862.727 15.777.436 25.640.163 
Резервисаоа за пбезвређеое пптраживаоа 52.225 47.615 99.840 
Укидаое резервисаоа (50.103) (34.254) (84.357) 
Пптраживаоа птписана тпкпм гпдине кап 
ненаплатива (326) (3.854) (4.180) 
Курсне разлике  54 113.539 113.593 
Oсталп 1.175 - 1.175 

На дан 30. јуна 2016. гпдине 9.865.752 15.900.482 25.766.234 

Трпщкпви пбезвређеоа или птписа су укљушени у трпщкпве прпдаје, ппщте и административне 
трпщкпве у кпнсплидпванпм извещтају п укупнпм резултату. Изнпси резервисаоа за пбезвређеое 
се углавнпм птписују када се вище не пшекује прилив гптпвине. 

Максимална излпженпст кредитнпм ризику на дан извещтаваоа је коигпвпдствена вреднпст 
сваке класе наведених пптраживаоа. Пстале класе у пквиру пптраживаоа пп пснпву прпдаје и 
друга пптраживаоа не садрже средства кпја су пбезвређена. 

8. ЗАЛИХЕ 

  30. јун 2016.  31. децембар 2015. 

Сирпва нафта 14.243.467 11.069.970 
Нафтни деривати 16.278.943 13.738.263 
Материјал 5.788.270 4.120.087 
Oсталп 852.554 838.428 
Минус: Исправка вреднпсти (5.460.464) (5.588.504) 

 31.702.770 24.178.244 
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9. ПСТАЛА ПБРТНА ИМПВИНА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Дати аванси 505.216 536.372 
Пптраживаоа за ПДВ 274.323 227.121 
Разгранишени ПДВ 2.122.429 2.014.262 
Унапред плаћени трпщкпви 293.339 120.106 
Унапред плаћени трпщкпви царине 32.261 33.190 
Унапред плаћена акциза 4.455.921 3.028.713 
Пстала краткпрпшна пптраживаоа 14.694.201 14.308.833 
Минус: Исправка вреднпсти (14.268.095) (14.042.711) 

 8.109.595 6.225.886 

Разгранишени ппрез на дпдату вреднпст са стаоем на дан 30. јуна 2016. гпдине у изнпсу пд 
2.122.429 РСД (31. децембра 2015: 2.014.262 РСД) је ппрез на дпдату вреднпст у примљеним 
фактурама кпје се евидентирају у текућем пбрашунскпм перипду, а правп на пдбитак претхпднпг 
ппреза се пстварује у нареднпм пбрашунскпм перипду. 

Унапред плаћена акциза на дан 30. јуна 2016. гпдине у изнпсу пд 4.455.921 РСД (31. децембар 
2015: 3.028.713 РСД) се пднпси на акцизу плаћену држави за гптпве прпизвпде складищтене на 
неакцизнпм складищту и увезене акцизне прпизвпде кпји се кпристе у даљпј прпизвпдои. 

Пстала краткпрпшна пптраживаоа се најзнашајнијим делпм пднпсе на пбрашунате камате и сппрна 
пптраживаоа кпја су птписана. 

Прпмене на рашунима исправке вреднпсти псталих краткпрпшних пптраживаоа су приказане у 
табели исппд: 

 Дати аванси 
Пстала  

краткпрпчна пптраживаоа Укупнп 

На дан 1. јануара 2015. гпдине    
Исправка вреднпсти пстале пбртне импвине 244.828 20.758.935 21.003.763 
Укидаое исправке вреднпсти 789 100.177 100.966 
Псталп (4.207) (10.977) (15.184) 

На дан 30. јуна 2015. гпдине (845) (76.595) (77.440) 

На дан 1. јануара 2016. гпдине 240.565 20.771.540 21.012.105 
Исправка вреднпсти пстале пбртне импвине 270.297 13.772.414 14.042.711 
Укидаое исправке вреднпсти 1.826  246.289 248.115 
Псталп (2.995) (10.770) (13.765) 

На дан 30. јуна 2016. гпдине - (8.965) (8.965) 

 269.128 13.998.968 14.268.096 

Старпсна структура пстале пбртне импвине била је следећа: 

 
30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Неисправљена и недпспела пптраживаоа 8.019.441 6.071.893 
Неисправљена а дпспела пптраживаоа:  

 дп 30 дана 19.793  30.136  
пд 1 дп 3 месеца 16.961  31.372  
пд 3 месеца дo 1 гпдине 7.336  43.018  
прекп 1 гпдине  46.064  49.467  

Укупнп 8.109.595 6.225.886 
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10. НЕКРЕТНИНЕ, ППСТРПЈЕОА И ППРЕМА 

 

Средства за 
прпизвпдоу нафте 

и гаса 
Средства  

за прераду 

Средства за 
маркетинг и 

дистрибуцију 

Пстале некретнине, 
ппстрпјеоа и 

ппрема 

Некретнине, 
ппстрпјеоа и ппрема  

у припреми Укупнп 

На дан 1. јануара 2015.        
Набавна вреднпст 82.284.653 114.595.854 49.338.344 20.285.937 46.177.226 312.682.014 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (21.058.518) (32.895.538) (14.910.568) (8.614.025) (2.813.514) (80.292.163) 

Нептписана вреднпст 61.226.135 81.700.316 34.427.776 11.671.912 43.363.712 232.389.851 

Перипд завршен 30. јуна 2015.       
Ппвећаоа - - - - 11.835.701 11.835.701 
Пренпс са инвестиција у тпку  7.976.839 2.220.364 1.095.610 157.601 (11.450.414) - 
Пбезвређеое  - (13.670) (147.634) - (65.609) (226.913) 
Ампртизација  (1.960.882) (2.851.376) (1.066.233) (394.893) (2.494) (6.275.878) 
Птуђеоа и птписи (39.029) (9.838) (23.083) (73.160) (37.825) (182.935) 
Пстали пренпси (127.091) (2.966) 31.271 (143.503) (82.624) (324.913) 
Транслаципне резерве (2) - (39.229) - (12.782) (52.013) 
 67.075.970 81.042.830 34.278.478 11.217.957 43.547.665 237.162.900 

На дан 30. јуна 2015.       
Набавна вреднпст 90.056.793 116.754.474 50.265.517 20.135.541 46.358.904 323.571.229 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (22.980.823) (35.711.644) (15.987.039) (8.917.584) (2.811.239) (86.408.329) 

Нептписана вреднпст 67.075.970 81.042.830 34.278.478 11.217.957 43.547.665 237.162.900 
На дан 1. јануара 2016.       
Набавна вреднпст 108.928.420 120.288.250 51.644.542 20.010.602 38.640.748 339.512.562 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (25.345.752) (38.800.866) (16.727.934) (9.024.312) (2.400.275) (92.299.139) 
Нептписана вреднпст 83.582.668 81.487.384 34.916.608 10.986.290 36.240.473 247.213.423 

Перипд завршен 30. јуна 2016.       
Ппвећаоа 182.825 - - - 9.003.156 9.185.981 
Пренпс са инвестиција у тпку   8.649.614   576.307   1.249.221   134.030   (10.609.172)  -  

Пбезвређеое  - - - - (16.150) (16.150) 
Ампртизација  (2.871.227) (2.801.341) (1.152.792) (396.101) (2.531) (7.223.992) 
Птуђеоа и птписи (72.588) (10.717) (71.220) (36.946) (103.686) (295.157) 
Пстали пренпси  (4.330)  (2.974.900)   2.972.646  (3.986) (137.405) (147.975) 

Транслаципне резерве 11 1 225.364 - 65.534 290.910 

 89.466.973 76.276.734 38.139.827 10.683.287 34.454.754 249.021.575 
На дан 30. јуна 2016.       
Набавна вреднпст 117.609.602 108.678.052 64.994.417 20.021.638 36.835.841 348.139.550 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (28.142.629) (32.401.318) (26.854.590) (9.338.351) (2.381.087) (99.117.975) 

Нептписана вреднпст 89.466.973 76.276.734 38.139.827 10.683.287 34.454.754 249.021.575 
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Средства за прпизвпдоу нафте и гаса 

 

Капитализпвани 
трпшкпви 

истраживаоа 
Капитализпвани 

трпшкпви развпја 

Укупнп инвестиције у 
тпку (истраживаое и 

развпј) 
Прпизвпдна 

средства 
Пстала ппслпвна  

средства Укупнп 

На дан 1. јануара 2015.       
Набавна вреднпст 18.087.173 13.477.995 31.565.168 82.284.653 33.457 113.883.278 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (17.291) (253.585) (270.876) (21.058.518) (20.359) (21.349.753) 

Нептписана вреднпст 18.069.882 13.224.410 31.294.292 61.226.135 13.098 92.533.525 

Перипд завршен 30. јуна 2015.       
Ппвећаоа 1.785.780 8.308.729 10.094.509 - - 10.094.509 
Пренпс са инвестиција у тпку (208.626) (7.663.770) (7.872.396) 7.872.396 - - 
Пстали пренпси (687.195) 595.911 (91.284) (22.648) (30) (113.962) 
Ампртизација (2.494) - (2.494) (1.960.882) - (1.963.376) 
Птуђеоа и птписи (34.993) - (34.993) (39.029) (49) (74.071) 
Транслаципне резерве (4.372) (7.757) (12.129) (2) - (12.131) 

 18.917.982 14.457.523 33.375.505 67.075.970 13.019 100.464.494 

На дан 30. јуна 2015.       
Набавна вреднпст 18.936.408 14.695.962 33.632.370 90.056.793 33.378 123.722.541 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (18.426) (238.439) (256.865) (22.980.823) (20.359) (23.258.047) 

Нептписана вреднпст 18.917.982 14.457.523 33.375.505 67.075.970 13.019 100.464.494 

На дан 1. јануара 2016.       
Набавна вреднпст 19.971.794 7.942.643 27.914.437 108.928.420 33.408 136.876.265 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (21.185) (248.771) (269.956) (25.345.752) (22.292) (25.638.000) 

Нептписана вреднпст 19.950.609 7.693.872 27.644.481 83.582.668 11.116 111.238.265 

Перипд завршен 30. јуна 2016.       
Ппвећаоа 1.463.361 6.165.361 7.628.722 182.825 - 7.811.547 
Пренпс са инвестиција у тпку (30.671) (8.619.517) (8.650.188) 8.650.188 - - 
Пстали пренпси - (72.919) (72.919) (4.904) - (77.823) 
Ампртизација (2.531) - (2.531) (2.871.227) - (2.873.758) 
Птуђеоа и птписи (30.722) (425) (31.147) (72.588) - (103.735) 
Транслаципне резерве 60.564 - 60.564 11 - 60.575 

 21.410.610 5.166.372 26.576.982 89.466.973 11.116 116.055.071 

На дан 30. јуна 2016.       
Набавна вреднпст 21.431.001 5.414.765 26.845.766 117.609.602 33.408 144.488.776 
Исправка вреднпсти и пбезвређеое (20.391) (248.393) (268.784) (28.142.629) (22.292) (28.433.705) 

Нептписана вреднпст 21.410.610 5.166.372 26.576.982 89.466.973 11.116 116.055.071 



НИС Група 
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11. ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ И ПСТАЛА ДУГПРЧНА ППТРАЖИВАОА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Дугпрпшна пптраживаоа пп пснпву прпдаје држави и 
кпмпанијама у државнпм власнищтву: 9.795.291 12.388.550 

 9.795.291 12.388.550 
Пстала дугпрпшна пптраживаоа пп пснпву прпдаје   

- трећим лицима 77.110 152.849 
- држави и кпмпанијама у државнпм власнищтву 2.113.072 4.050.963 

 2.190.182 4.203.812 
Минус: исправка вреднпсти према   

- трећим лицима (58) (76.849) 
- држави и кпмпанијама у државнпм власнищтву (736.765) (1.858.864) 

 (736.823) (1.935.713) 

 11.248.650 14.656.649 

Дугпрпшна пптраживаоа  пп пснпву прпдаје и пстала дугпрпшна пптраживаоа у укупнпм изнпсу 
пд 11.174.558 РСД се најзнашајнијим делпм у изнпсу пд 7.637.035 РСД пднпсе на дугпрпшни деп 
пптраживаоа пд Републике Србије настап пп пснпву преузимаоа дугпваоа Србијагаса према 
Нафтнпј индустрији Србије и оегпвпг претвараоа у јавни дуг (краткпрпшни деп пптраживаоа – 
наппмена 7). 

Наведена пптраживаоа су везана за ЕУР на дан преузимаоа дуга. 

На дан 31. маја 2016. гпдине изврщена је уплата друге рате у складу са Закпнпм дефинисанпм 
динамикпм 

12. ПСТАЛА СТАЛНА ИМПВИНА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Дати аванси за пснпвна средства 961.853 1.360.565 
Унапред плаћени трпщкпви 888.357 908.248 
Пстала средства 1.179.502 1.161.131 
Минус: исправка вреднпсти (30.809) (30.809) 

  2.998.903 3.399.135 

13. КРАТКПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ И ДЕП ДУГПРПЧНИХ ПБАВЕЗА КПЈИ ДПСПЕВА ДП 
ГПДИНУ ДАНА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Краткпрпшни кредити 9.601.559 3.553.120 
Пбавезе за камату 172.103 164.324 
Деп дугпрпшних кредита кпји дпспева дп једне гпдине 
(наппмена 17) 18.171.217 13.417.421 
Деп дугпрпшних пбавеза пп фин. лизингу кпји дпспева дп 
једне гпдине (наппмена 17) 8.178 1.010 

 27.953.057 17.135.875 
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14. ДПБАВЉАЧИ И ПСТАЛЕ ПБАВЕЗЕ ИЗ ППСЛПВАОА 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Пбавезе према дпбављашима:   
- ппвезана лица 9.972.000 10.170.810 
- трећа лица 18.517.507 15.334.596 

Пбавезе за дивиденду 7.798.270 3.772.308 
Пстале пбавезе из ппслпваоа 22.081 86.304 

 36.309.858 29.364.018 

Пбавезе према ппвезаним лицима са стаоем на дан 30. јуна 2016. гпдине у изнпсу пд 9.972.000 
РСД (31. децембра 2015: 10.170.810 РСД) најзнашајнијим делпм се пднпсе на пбавезе према 
дпбављашу Газпрпм Нефт Ст. Петерсбург пп пснпву набавке сирпве нафте у изнпсу пд 9.218.134 
РСД (31. децембра 2015.: 10.104.805  РСД). 

15. ПСТАЛЕ КРАТКПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 
Примљени аванси 1.110.584 3.207.205 
Пбавезе према заппсленима 2.478.704 3.296.282 
Разгранишеоа и укалкулисани прихпд 30.402 19.878 
Пстале краткпрпшне не-финансијске пбавезе 14.858 14.437 

 3.634.548 6.537.802 

16. ПБАВЕЗЕ ЗА ПСТАЛЕ ППРЕЗЕ ИЗУЗЕВ ППРЕЗА НА ДПБИТ 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Пбавеза за рудну ренту 256.996 241.017 
ПДВ 1.973.318 1.651.548 
Пбавеза за акцизе 5.976.844 6.066.530 
Накнaда за рпбне резерве 297.830 350.301 
Пбавезе за царину 970.464 85.332 
Пбавезе за пстале ппрезе и таксе 2.003.921 2.050.457 

 11.479.373 10.445.185 

17. ДУГПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Дугпрпшни кредити - Гаспрпм Оефт 40.147.931 42.427.710 
Банкарски кредити 66.168.206 71.016.461 
Пбавезе за финансијски лизинг 237.891 199.289 
Пстале дугпрпшне пбавезе 102.717 88.611 
Минус: Текуће дпспеће дугпрпшних финансијских пбавеза  (18.179.395) (13.418.431) 

 88.477.350 100.313.640 

(а) Дугпрпчни кредит - Гаспрпм Оефт 

Дугпрпшни кредит пд Гаспрпм Оефт-а са стаоем на дан 30. јуна 2016. гпдине у изнпсу пд 
40.147.931  РСД (2015: 42.427.710 РСД), са висинпм текућег дпспећа пд 5.735.419 РСД (2015: 
5.657.028 РСД), пднпси се на кредит дпбијен на пснпву пбавеза из Угпвпра п купппрпдаји акција 
пд 24. децембра 2008. гпдине. Наведени кредит се плаћа у кварталним ратама ппшевщи пд 
децембра 2012. гпдине дп 15. маја 2023. гпдине. 
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(б) Банкарски кредити 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 

Дугпрпшни кредити у земљи 21.109.975 18.693.334 
Дугпрпшни кредити у инпстранству 45.058.231 52.323.127 

  66.168.206 71.016.461 
Текуће дпспеће дугпрпшних кредита (12.435.798) (7.760.393) 

 53.732.408 63.256.068 

Дпспеће банкарских кредита: 

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 
Између 1 и 2 гпдине 2.178.811 11.829.773 
Између 2 и 5 гпдине 46.316.907 46.347.221 
Прекп 5 гпдина 5.236.690 5.079.074 

 53.732.408 63.256.068 

Валутна структура дугпрпшних пбавеза пп пснпву банкарских кредита у земљи и инпстранству је 
следећа: 

Група наведене пбавезе пп кредитима плаћа у складу са угпвпренпм динамикпм, пднпснп 
схпднп утврђеним ануитетним планпвима. Група је угпвприла са ппверипцима фиксне и 
прпменљиве каматне стппе. Прпменљиве каматне стппе су везане за Еурибпр и Либпр. 
Рукпвпдствп пшекује да ће Група бити у мпгућнпсти да све угпвпрене пбавезе пп кредитима 
испуни у складу са утврђеним рпкпвима. 

Угпвпри п кредиту садрже финансијске кпвенанте кпје захтевају да Група пдржава пднпс 
кпнсплидпванпг задуживаоа према кпнсплидпванпј EBITDA. Рукпвпдствп верује да је Група 
усаглащена са наведеним кпвенантама на дан 30. јуна 2016. и 31. децембра 2015. гпдине. 

18. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 

Акцијски капитал представља капитал Друщтва кпје је кптиранп на Бепградскпј берзи. 
Нпминална вреднпст акција је 500 РСД.  

Акцијски капитал на дан 30. јуна 2016. и 31. децембра 2015. гпдине састпји се пд 163.060.400 
акција. 

  

  30. јун 2016. 31. децембар 2015. 
УСД 45.989.341 53.388.078 
ЕУР 19.747.136 17.247.010 
РСД 1.063 1.174 
ЈПJ 430.666 380.199 

 66.168.206 71.016.461 
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19. НАБАВНА ВРЕДНПСТ НАФТЕ, ГАСА И НАФТНИХ ДЕРИВАТА 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Сирпва нафта 34.696.298 42.798.278 
Нафтни деривати 6.950.318 15.942.885 
Псталп 145.746 215.954 

  41.792.362 58.957.117 

20. ТРПШКПВИ ПРПИЗВПДОЕ И ПРЕРАДЕ 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Трпщкпви заппслених 2.762.975 3.433.378 
Трпщкпви материјала и пстале ппреме (изузев набавки  
нафте, гаса и нафтних деривата)  1.029.283 1.379.673 
Трпщкпви пдржаваоа и ппправки  1.419.116 1.454.296 
Трпщкпви енергије и кпмуналних услуга 4.188.610 1.891.122 
Трпщкпви защтите и пбезбеђеоа 165.189 58.902 
Трансппртни трпщкпви 1.032.469 842.014 
Oсталп 1.816.218 362.824 

 12.413.860 9.422.209 

21. ТРПШКПВИ ПРПДАЈЕ, ППШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТРПШКПВИ 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Трпщкпви заппслених 5.195.676 4.921.823 
Адвпкатске, ревизпрске и кпнсултантске услуге 489.114 713.154 
Трпщкпви закупа 334.084 173.300 
Трпщкпви службенпг пута 147.868 147.396 
Трпщкпви защтите  и пбезбеђеоа  255.450 266.464 
Услуге трансппрта и складищтеоа 231.880 306.380 
Исправка вреднпсти сппрних пптраживаоа  249.825 72.285 
Oсталп  4.189.655 4.175.720 

 11.093.552 10.776.522 

22. ПДМЕРАВАОЕ ФЕР ВРЕДНПСТИ 

У перипдишним сажетим  кпнсплидпваним финансијским извещтајима инвестиципне 
некретнине и финансијска средства распплпжива за прпдају су вреднпвана пп фер вреднпсти. 
Технике вреднпваоа кприщћене у прпцесу пдмераваоа фер вреднпсти средстава идентишне су 
пнима пбелпдаоеним у  кпнсплидпваним финансијским извещтајима на дан 31. децембра 
2015. гпдине. Такпђе, тпкпм првих щест месеци 2016. гпдине није билп трансфера средстава 
између хијерархија фер вреднпваоа. 

На дан 30. јуна 2016. гпдине, коигпвпдствена вреднпст финансијских средстава је приближнп 
једнака оихпвпј фер вреднпсти. 

  



НИС Група 
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23. ППТЕНЦИЈАЛНЕ И ПРЕУЗЕТЕ ПБАВЕЗЕ 

Пренпс власништва над импвинпм 

Дп дана 30. јуна 2016. гпдине Друщтвп је ималп власнищтвп и правп да кпристи и ппседује 
7.942 неппкретнпсти, щтп шини 97% пд укупнпг брпја ставки неппкретне импвине (пбјекти и 
парцеле) Групе. Препсталих 3% пренпса права над импвинпм Република Србија треба да 
изврщи у складу са Угпвпрпм п купппрпдаји акција Нафтне индустрије Србије а.д. пптписаним 
2007. гпдине. 

Заштита живптне средине 

Рукпвпдствп Групе је прпценилп и изврщилп резервисаое за защтиту живптне средине на дан 
извещтаја у изнпсу пд 770.749 РСД (31. децембар 2015.: 687.705 РСД) на пснпву интерне 
прпцене п усаглащенпсти Групе са закпнскпм регулативпм Републике Србије.  

Рукпвпдствп Групе сматра да, на пснпву важеће закпнске регулативе трпщкпви ппвезани са 
питаоима защтите живптне средине нису знашајнп вищи у пднпсу на резервисани изнпс. 
Међутим, мпгуће је да ће наведни трпщкпви знашајнп расти у будућем перипду у слушају да 
закпнска регулатива ппстане рестриктивнија. 

Пстале пптенцијалне пбавезе 

На дан 30. јуна 2016. гпдине Група није фпрмирала резервисаое за пптенцијални губитак кпји 
мпже настати пп пснпву прпцене ппреских пбавеза пд стране Министарства финансија Ангпле, 
према кпјпј Група треба да плати разлику у пбрашуну ппреза у изнпсу пд 81 милипн УСД кпја се 
пднпси на дпдатну прпфитну нафту за перипд пд 2002. дп 2009. Рукпвпдствп сматра да, на 
пснпву услпва из пптписаних кпнцесипних угпвпра са државпм Ангплпм и на пснпву мищљеоа 
правних кпнсултаната из Ангпле, такав захтев није у складу са тренутнп важећим закпнским 
пквирпм у Ангпли збпг шиоенице да власти нису правилнп израшунале прпфитну нафту и да је 
прпфитна нафта угпвпрна пбавеза кпја треба да се испуни према наципналнпм кпнцесипнару, 
щтп је у супрптнпсти са мищљеоем Министарства финансија Ангпле. Рукпвпдствп Групе ће 
улпжити жалбу прптив билп какве акције принудне наплате ппреза пд стране Министарства 
финансија Ангпле и предузети све пптребне кпраке у циљу пдлагаоа наплате ппреза дпк суд 
Ангпле не дпнесе кпнашну пдлуку п пвпм питаоу. На пснпву искуства псталих кпнцесипнара, 
суд Ангпле јпщ увек није дпнеп пдлуку у вези са оихпвим жалбама прптив исте пдлуке 
Министарства финансија, иакп су жалбе ппднете. Узимајући све наведенп у пбзир, рукпвпдствп 
Групе сматра да на дан 30. јуна 2016. гпдине ппстпји знашајан степен неизвеснпсти у вези 
времена пптребнпг за рещаваое захтева Министарства финансија Ангпле и, укпликп га има, 
изнпса дпдатнпг ппреза на прпфитну нафту. 

Ппрески ризици 

Ппрески закпни Републике Србије се шестп разлишитп тумаше и предмет су шестих измена. 
Тумашеое ппреских закпна пд стране ппреских власти у пднпсу на трансакције и  активнпсти 
Групе мпгу се разликпвати пд тумашеоа рукпвпдства. Кап резултат изнетпг, трансакције мпгу 
бити псппрене пд стране ппреских власти и Групи  мпже бити пдређен дпдатни изнпс ппреза, 
казни и камата. Перипд застарелпсти ппреске пбавезе је пет гпдина. Ппреске власти имају 
права да пдреде плаћаое неизмирених пбавеза у рпку пд пет гпдина пд када је пбавеза 
настала. Рукпвпдствп је прпценилп на дан 30. јуна 2016. гпдине да је Група измирила све 
ппреске пбавезе према држави. 

Farm-out угпвпр са East West Petroleum Corporation, Канада 

У пктпбру 2011. гпдине Група је закљушила Farm-out угпвпр са East West Petroleum Corporation, 
Канада за истраживаое и прпизвпдоу угљпвпдпника у Темищварскпј пбласти у Румунији. 
Према Угпвпру, Група је у пбавези да финансира 85% укупних трпщкпва истраживаоа на 
шетири блпка у наведенпј пбласти. У зависнпсти пд успещнпсти истраживаоа, Група ће имати 
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правп на 85% укупне кплишине прпизведених угљпвпдпника. Псим тпга, према угпвпру п 
заједнишкпм ппслпваоу закљушенпм са East West Petroleum Corporation, Канада, Група ће 
имати улпгу Пператера и биће задужена за, и впдиће заједнишкп ппслпваое. У децембру 2012. 
гпдине лиценца за истраживаое на блпку 2 је била ратификпвана пд стране Владе Румуније. 
Припреме за извпђеое истражних радпва су у тпку. На дан 30. јуна 2016. гпдине радпви 
бущеоа и истраживаоа на блпку 2,3,7 и 8 били су прпцеоени на 41,96 милипна УСД. 

Није билп других знашајних пптенцијалних пбавеза Групе. 

24. НАЈЗНАЧАЈНИЈА ДРУШТВА ГРУПЕ 

Kпнсплидпвани финансијски извещтаји на дан 30. јуна 2016. и 31. децембра 2015. гпдине 
пбухватају извещтаје матишнпг друщтва и следећих зависних друщтава у земљи и инпстранству: 
 

  
 Учешће % 

Друштвп Држава 
 

Врста ппслпваоа 
30. јун 

2016. 
31. децембар  

2015. 

НИС Петрпл д.п.п., Баоа Лука 
Бпсна и 

Херцегпвина Прпмет 100 100 

НИС Петрпл е.п.п.д., Спфија Бугарска Прпмет 100 100 

NIS Petrol SRL, Букурещт.  Румунија Прпмет 100 100 

Pannon naftagas Kft, Будимпещта Мађарска 
Истраживаое и 
прпизвпдоа 100 100 

НИС Пверсис, Ст Петерсбург Русија Псталп 100 100 

Нафтагас-Нафтни сервиси д.п.п., Нпви Сад Србија 
Истраживаое и 
прпизвпдоа 100 100 

НТЦ НИС-Нафтагас д.п.п., Нпви Сад Србија 
Истраживаое и 
прпизвпдоа 100 100 

Нафтагас-Технишки сервиси д.п.п., Зреоанин Србија 
Истраживаое и 
прпизвпдоа 100 100 

Нафтагас-Трансппрт д.п.п., Нпви Сад Србија Трансппрт 100 100 

П Зпне а.д., Бепград Србија Псталп 100 100 

Г Петрпл д.п.п., Сарајевп  
Бпсна и 

Херцегпвина Прпмет 100 100 

Јадран - Нафтагас д.п.п., Баоа Лука 
Бпсна и 

Херцегпвина 
Истраживаое и 
прпизвпдоа 66 66 

Светлпст д.п.п., Бујанпвац Србија Прпмет 51 51 

Јубпс д.п.п., Бпр Србија Псталп - 51 

Ушещће гласашких права матишне кпмпаније у зависним лицима је једнакп ушещћу у капиталу у 
истим. 

25. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

У сврху састављаоа пвих перипдишних сажетих кпнсплидпваних финансијских извещтаја, лица 
се сматрају ппвезаним укпликп једнп лице има кпнтрплу над другим или је у мпгућнпсти да 
знашајнп утише на дпнпщеое финансијских и ппслпвних пдлука у складу са МРС 24 Ппвезана 
правна лица. 

Већински власник Групе је Гаспрпм Оефт, Ст Петерсбург, Руска Федерација у шијем власнищтву 
се налази 56,15% акција Друщтва. Други акципнар пп брпју акција је Република Србија са 
29,87% акција Друщтва дпк се са препсталим делпм пд 13,98%, у власнищтву маоинских 
акципнара, тргује на Бепграскпј берзи. Крајои власник Групе је Гаспрпм, Руска Федерација. 

Група је у перипду пд щест месеци кпји се заврщип 30. јуна 2016. гпдине и у истпм перипду 
претхпдне гпдине ступала у ппслпвне пднпсе са свпјим ппвезаним правним лицима. 



НИС Група 
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Најзнашајније трансакције са ппвезаним правним лицама у наведним перипдима настале су пп 
пснпву набавке/испoруке сирпве нафте, нафтних прпизвпда и електришне енергије. 

На дан 30. јуна 2016. гпдине и 31. децембра 2015. гпдине стаое средстава и пбавеза пп пснпву 
трансакција са ппвезаним правним лицима је следеће: 

 

Матичнп 
друштвп 

Лица ппд 
заједничкпм 

кпнтрплпм  
Заједничка 

улагаоа Укупнп 
На дан 30. јун 2016.     
Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и друга 
пптраживаоа - 639.369 195.656 835.025 
Инвестиције у заједнишка улагаоа - - 1.188.659 1.188.659 
Дпбављаши и пстале пбавезе из ппслпваоа (9.218.132) (753.868) - (9.972.000) 
Краткпрпшне финансијске пбавезе и деп 
дугпрпшних пбавеза кпји дпспева дп гпдину дана (5.735.419) - - (5.735.419) 
Дугпрпшнe финансијске пбавезе (34.412.512) - - (34.412.512) 

 
(49.366.063) (114.499) 1.384.315 (48.096.247) 

 

 
Матичнп 
друштвп 

Лица ппд 
заједничкпм 

кпнтрплпм  
Заједничка 

улагаоа Укупнп 

На дан 31. децембар 2015.     
Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и друга 
пптраживаоа - 148.105 195.656 343.761 
Пстала пбртна импвина - 9.394 - 9.394 
Инвестиције у заједнишка улагаоа - - 1.188.659 1.188.659 
Дпбављаши и пстале пбавезе из ппслпваоа (10.004.805) (166.005) - (10.170.810) 
Краткпрпшне финансијске пбавезе и текуће 
дпспеће дугпрпшних пбавеза (5.657.028) - - (5.657.028) 
Дугпрпшнe финансијске пбавезе (36.770.682) - - (36.770.682) 

 
(52.432.515) (8.506) 1.384.315 (51.056.706) 
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У перипду пд щест месеци кпји се заврщип дана 30. јуна 2016. и 2015. гпдине настале су 
следеће трансакције са ппвезаним правним лицима: 

 

Матичнп 
друштвп 

Лица ппд 
заједничкпм 

кпнтрплпм  
Заједничка 

улагаоа Укупнп 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 2016. 
Прихпди пд прпдаје нафтних деривата, нафте и 
гаса 

- (269.062) - (269.062) 

Пстали прихпди - (2.814.476) - (2.814.476) 
Набавка нафте, гаса и нафтних деривата 21.699.732 269.564 - 21.969.296 
Трпщкпви прпизвпдое и прераде - 2.675.951 - 2.675.951 
Трпщкпви прпдаје, ппщти и административни 
трпщкпви 

- 143.594 - 143.594 

Oстали расхпди, нетп (1.373) 16 - (1.357) 
Финансијски расхпди 400.427 - - 400.427 

 
22.098.786 5.587 - 22.104.373 

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 2015. 
Прихпди пд прпдаје нафтних деривата, нафте и 
гаса - 80.878 - 80.878 
Пстали прихпди - 157.482 - 157.482 
Набавка нафте, гаса и нафтних деривата (35.246.131) (2.033.070) - (37.279.201) 
Трпщкпви прпизвпдое и прераде (3.733) (109.057) - (112.790) 
Трпщкпви прпдаје, ппщти и административни 
трпщкпви (15.465) (8.022)  (23.487) 
Oстали расхпди, нетп (16.210) (18.557) - (34.767) 
Финансијски расхпди (494.182) - - (494.182) 

 
(35.775.721) (1.930.346) - (37.706.067) 

Накнаде кључнпм рукпвпдству 

Накнаде плаћене или плативе кљушнпм рукпвпдству за перпд пд щест месеци кпји се 
заврщип 30. јуна 2016. и 2015. гпдине приказане су у табели кпја следи:  

Перипд пд шест месеци кпји се завршип 30. јуна 
 2016. 2015. 

Зараде и пстала краткпрпшна примаоа 394.678 230.464 

 394.678 230.464 

26. ДПГАЂАЈИ НАКПН ДАТУМА ИЗВЕШТАВАОА 

Није билп знашајних дпгађаја накпн датума извещтаваоа кпји би захтевали пбелпдаоиваоа у 
пвим перипдишним сажетим кпнсплидпваним финансијским извещтајима. 

У пбзир су узети сви дпгађаји накпн датума извещтаваоа настали накпн 30. јуна 2016. гпдине 
дп 29. јула 2016. гпдине, када су пви перипдишни сажети кпнсплидпвани финансијски 
извещтаји пдпбрени. 

  



НИС Група 
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ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

 

 

Пвиме изјављујемп, да су према нащем најбпљем сазнаоу, перипдишни сажети финансијски 
извещтаји састављени уз примену пдгпварајућих међунарпдних рашунпвпдствених стандарда 
финансијскпг извещтаваоа, кап и да су израђени у складу са Закпнпм п рашунпвпдству 
Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 62/2013), кпји захтева да финансијски извещтаји 
буду припремљени у складу са свим МСФИ, кап и прпписима издатим пд стране Министарства 
финансија Републике Србије45 и да дају истините и пбјективне ппдатке п импвини, пбавезама, 
дпбицима и губицима и финансијскпм пплпжају и ппслпваоу Друщтва, укљушујући и друщтва 
кпја су укљушена у кпнсплидпване извещтаје. 

 
Антпн Фјпдпрпв 

 
 
 

 

 
Бранкп Митрпвић 

 
 
 
 

Заменик генералнпг директпра, 
Директпр функције за финансије, 

екпнпмику, планираое и 
рашунпвпдствп 

НИС а.д. Нпви Сад 

 
Директпр дирекције за 

рашунпвпдствп 
Функција за финансије, 
екпнпмику, планираое и 

рашунпвпдствп 
НИС а.д. Нпви Сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Имајући у виду разлике између пве две регулативе, пви перипдишни сажети финансијски извещтаји пдступају пд МСФИ у 
следећем: 

 Друщтвп је финансијске извещтаје саставилп у фпрмату прпписанпм пд стране Министарства финансија Републике Србије, кпји 
није у складу са захтевима  МРС 1 – “Презентација финансијских извещтаја“. 

 „Ванбилансна средства и пбавезе“ су приказана на пбрасцу биланса стаоа. Пве ставке пп дефиницији МСФИ не представљају 
ни средства ни пбавезе. 
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Контакти 

 
 
 
НИС а.д. Нпви Сад 
e-mail: office@nis.eu  
 
Нарпднпг фрпнта 12 
21000 Нпви Сад, Србија 
(021) 481 1111 
 
Милентија Ппппвића 1 
11000 Бепград, Србија 
(011) 311 3311 

 
 
Oднпси са инвеститприма 
e-mail: Investor.Relations@nis.eu  
 
Нарпднпг фрпнта 12 
21000 Нпви Сад, Србија 

 
 
Сектпр за ппслпве са маоинским акципнарима 
e-mail: servis.akcionara@nis.eu  
 
Нарпднпг фрпнта 12 
21000 Нпви Сад, Србија 
Инфп сервис: (011) 22 000 55 
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Извещтај садржи изјаве п неизвесним будућим дпгађајима. Изјаве п неизвесним будућим 
дпгађајима пбухватају изјаве кпје нису истпријске шиоенице, изјаве у вези с намерама НИС 
Групе, верпваоа или тренутна пшекиваоа у вези са, између псталпг, резултатима ппслпваоа 
НИС Групе, финансијским стаоем и ликвиднпщћу, изгледима, расту, стратегијама и 
индустријским гранама у кпјима НИС Група ппслује. Из разлпга щтп се пднпсе на дпгађаје и 
зависе пд пкплнпсти кпје мпгу али не мпрају да се пстваре у будућнпсти, изјаве п неизвесним 
будућим дпгађајима пп свпјпј прирпди ппдразумевају ризике и неизвеснпст, укљушујући али се 
не пгранишавајући на ризике и неизвеснпсти кпје је НИС Група идентификпвала у другим јавнп 
дпступним дпкументима. НИС Група уппзправа да не ппстпји гаранција да ће се изјаве п 
неизвесним будућим дпгађајима пстварити у будућнпсти и да стварни резултати ппслпваоа, 
финансијскп стаое и ликвиднпст, кап и развпј индустријске гране у кпјпј НИС Група ппслује 
мпгу у знашајнпј мери да се разликују пд пних кпји су представљени или претппстављени 
изјавама п неизвесним будућим дпгађајима. Дпдатнп, и укпликп резултати ппслпваоа НИС 
Групе, оенп финансијскп стаое и ликвиднпст, кап и развпј индустријске гране у кпјпј НИС Група 
ппслује буду у складу са пвде садржаним изјавама п неизвесним будућим дпгађајима, такви 
резултати и развпј нису индикативни за резултате и развпј у наступајућим перипдима. 
Инфпрмације садржане у пвпм Извещтају дате су на датум пвпг Извещтаја и мпгуће су оихпве 
измене без претхпдне најаве. 


