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



Прошла година је за Нафтну индустрију Србије без сумње била 

изузетно сложена. Радили смо у компликованим макроекономским 

условима, који су били последица светске финансијске кризе и који 

су негативно утицали на резултате рада већине нафтних компанија на 

Балкану.

 

Период турбуленције на тржишту горива поклопио се са променом 

састава акционара наше компаније. У 2009. години руска компанија 

„Гаспром њефт”, која је део групе „Гаспром”, постала је стратешки 

инвеститор НИС-а. Са променом власничке структуре, у НИС-у су 

се појавили нови актуелни задаци, као што је значајно повећање 

рентабилности и ефикасности пословања у циљу побољшања 

конкурентности и заузимања нових тржишних позиција. Морали смо 

брзо да се привикнемо на рад у новим условима, као и да припремимо 

НИС за реализацију највећег инвестиционог пројекта у историји 

компаније - модернизације рафинеријског комплекса. 

 Протеклу 2009. годину смо посветили  повећању профитабилности 

пословања  и смањењу трошкова, и резулатати тог рада се већ сада 

осећају. Такође, нормализовали смо финансијско стање компаније и 

остварили позитиван оперативни новчани ток, који по резултатима 

НИС-а за 2009. годину износи 17,6 милијарди динара.

 

Значајно су смањени трошкови и, без обзира на губитке из првог 

квартала 2009. године, у последња три квартала остварена је реална 

добит. Смањена су потраживања и дуговања, инвестициони програм 

за 2009. годину испуњен је за више од 90 одсто. Први пут за седамнаест 

година НИС је повећао обим производње сопствене нафте и гаса, који по  

резултатима НИС-а за 2009. годину износи више од 922 хиљаде усл. тона. 

 

Посебну пажњу  смо посветили побољшању производње у блоку 

за прераду - повећана је производња безоловног бензина и започета 

стабилна производња евродизела у нашим рафинеријама, у обиму до 

Кирил Кравченко
Генерални директор

Нафтне индустрије Србије

25 хиљада тона месечно. У оквиру реализације пројекта модернизације 

Рафинерије Панчево, у 2009. години НИС је закључио уговоре у износу 

од преко 160 милиона еура. У складу са параметрима пројекта, после 

завршетка модернизације НИС ће у потпуности прећи на производњу 

горива европског квалитета.

 

За НИС је 2009. била и година значајних структурних и управљачких 

промена. Данас у компанији ради професионални тим менаџера, 

у чијем су саставу најбољи стручњаци Србије, Русије и европских 

земаља. Успели смо да поставимо чврст темељ за трансформацију НИС-

а у компанију која ће у најскорије време бити способна да конкурише 

највећим играчима нафтног тржишта Балкана.

 

Ипак, главни успех 2009. године је израда стратешког плана развоја 

НИС-а за наредних пет година. У наредним годинама НИС мора да 

постане респектабилна и ефикасна нафтна компанија на Балкану, 

остајући при том лидер српског тржишта. Тежићемо да остваримо 

баланс свих сегмената пословања кроз повећавање обима производње 

и прераде сопствене нафте, и проширење прометне мреже како би се 

обезбедила максимална директна продаја наших деривата крајњим 

потрошачима.

 

Међу главним стратешким циљевима НИС-а је раст вредности, као и 

повећање ефикасности и финансијске стабилности компаније. До 2014. 

године планирамо да за 40 одсто повећамо обим производње, да за 20 

одсто увећамо резерве угљоводоника, као и да више од један и по пут 

повећамо обим прераде. Посебна пажња биће посвећена развоју система 

продаје, чији ће кључни циљ постати повећање удела учешћа на тржишту 

како у велепродаји, тако и у малопродаји, као и ефикасност сваког 

појединачног малопродајног субјекта.

Све то омогућиће нам до остваримо циљ који смо поставили - да 

постанемо најефикаснија нафтна компанија Балкана.

Вадим Јаковљев
Председник Управног одбора

Нафтне индустрије Србије
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ИСТОРИЈАТ ДРУШТВА

Претеча данашње компаније НИС било је Предузеће за истраживање и производњу нафте, основано 
1949. године по одлуци Владе ФНРЈ, које 1953. године добија назив Нафтагас.

Касније је „Нафтагас” трансформисан у компанију у чији састав су ушле рафинерије нафте у Панчеву 
и Новом Саду, као и фабрика за производњу азотних ђубрива „Азотара” из Панчева. Крајем 1973. 
године у структуру „Нафтагаса” била су интегрисана предузећа за малопродају „Југопетрол-Београд” и 
„Југопетрол-Нови Сад” (данашњи НАП).

Нафтна индустрија Србије у садашњем облику основана је 1991. године као јавно предузеће за 
истраживање, производњу, прераду и продају нафте, нафтних деривата и природног гаса. Тада су њен 
састав чиниле компаније „Нафтагас”, „Гас”, „Енергогас”, „Југопетрол”, „Нафтагас промет” и „Инжењеринг” 
и производна предузећа Рафинерија нафте Панчево, Рафинерија нафте Нови Сад, Рафинерија нафте 
Београд и Фабрика за производњу мазива Крушевац.

Првог октобра 2005. године компанија НИС добила је статус акционарског друштва, чија је сфера 
пословања остала експлоатација нафте и гаса, прерада нафте и продаја нафтних деривата, експлоатација 
и продаја течног нафтног гаса.

У 2009. години 51% акција НИС-а прелази у власништво компаније „Гаспром њефт”, а власник 49% 
акција остаје Република Србија.

1949 - Основана је компанија „Нафтагас”, откривена су прва гасна налазишта

1952 - Откривена су прва налазишта нафте

1953 - Почела је изградња првих бензинских пумпи

1963 - Завршена је изградња првог магистралног гасовода 
    Мокрин - Кикинда - Елемир - Велика Греда - Панчево

1968 - Почеле с радом рафинерије нафте у Новом Саду и Панчеву. Откривено налазиште нафте       
      Велебит, највеће у земљи

1982 - Почела геолошка истраживања нафте и гаса у Црној Гори

Кључни догађаји
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1985 - Почела експлоатација нафте у Анголи

1991 - Основано јавно предузеће Нафтна индустрија Србије

2005 - Компанија добија статус акционарског друштва

2009 - 51% акција НИС-а прелази у власништво компаније „Гаспром њефт”, власник 49% акција          
      остаје Републикa Србијa. У септембру је почела модернизација производног комплекса

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ВРЕДНОСТИ ДРУШТВА

Поред очувања НИС-а као темеља енергетске стабилности земље, циљ наше компаније у предстојећем 
периоду је и оријентисаност на социјалну одговорност и стварање нових квалитета пословања, док као 
наш кључни задатак видимо раст конкурентности и ефикасности компаније и побољшање управљања 
пословањем. Полазећи од ових параметара, формулисали смо нашу мисију, визију и кључне вредности 
Друштва.

Одговорно користећи природне ресурсе и савремене технологије дати људима балканског региона 
енергију за кретање набоље.

Мисија

Вертикално-интегрисана нафтна компанија НИС постаће признат лидер у својој привредној грани за 
целу регију Балкана у домену стабилног раста и повећања ефикасности, показивајући истовремено и 
високи ниво социјалне и еколошке одговорности, а такође и високи стандард услуга за клијенте.

Визија

Професионалност 
Иницијатива и одговорност 
Поштовање правила и културе доброг понашања 
Позитиван поглед и спремност на сарадњу

›
›
›
›

Вредности НИС-а:
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Делатност Друштва
Нафтна индустрија Србије (НИС) је једна од највећих вертикално-интегрисаних нафтних компанија у 

југоисточној Европи. Бави се истраживањем, производњом и прерадом нафте и природног гаса, као 
и прометом широког асортимана нафтних деривата. Седиште компаније и њени основни производни 
капацитети, налазе се у Републици Србији, која захваљујући свом географском положају, представља 
центар трговине и инвестиција на Балкану. 

Пословне активности НИС-а у 2009. години су организоване у оквиру три огранка: НИС Нафтагас, НИС 
Петрол, НИС ТНГ и централизованих функција Друштва. 

НИС Нафтагас покрива област истраживања и производње нафте и гаса укључујући и нафтне 
сервисе који пружају подршку реализацији производних активности. Нафтни сервиси су конципирани 
мултидисциплинарно на начин да прате све фазе процеса истраживања и производње нафте и гаса, 
од геофизичких сервиса, преко бушења и ремонта, до процеса транспорта, одржавања и производње 
пијаће воде. НИС Нафтагас има закључена 3 уговора о подели производње сирове нафте у Републици 
Анголи (PSA, Production Sharing Agreement):

PSA, Блок 3/05
PSA, Блок 3/05А
PSA, Блок 3/85 и PSA, Блок 3/91

 У оквиру НИС Нафтагаса налази се и рафинерија природног гаса у Елемиру, која је пројектована за 
производњу приближно 60.000 тона течних гасова (пропан, бутани) и газолина.

НИС Петрол се бави делатношћу прераде и продаје нафте и нафтних деривата. Прерађивачки комплекс 
састоји се од две рафинерије нафте, које се налазе у Панчеву и Новом Саду. У њима се производи цео 
спектар нафтних деривата - од моторних горива, сировина за петрохемијску индустрију, моторних уља 
до осталих нафтних производа. Просечни годишњи обим прераде у последњих неколико година је око 3 
милиона тона сирове нафте, док је максимални капацитет рафинеријских постројења двеју рафинерија 
приближно 7 милиона тона сирове нафте годишње. Промет обухвата спољну и унутрашњу трговину, 
трговину на велико свим дериватима нафте и трговину на мало, која укључује трговину готовим нафтним 
дериватима, течним нафтним гасом и пратећом робом. НИС Петрол поседује 476 активних бензинских 
станица, 8 великих инсталација и 31 активно стовариште на територији целе Србије.

НИС ТНГ се бави производњом и прометом течног нафтног гаса и поседује 7 складишта за течни нафтни 
гас.

1.
2.
3.

Пословно име: НИС а.д. Нови Сад
Матични број: 20084693
Адреса: Нови Сад, Народног фронта 12
ПИБ: 104052135
Web site; e-mail: www.nis.rs; office@nis.rs
Делатност: Вађење сирове нафте - 11101
Датум оснивања: 01. 10. 2005.
Основни капитал: 81.530.200.000,00 РСД
Број и датум регистрације у АПР: БД 92142, 29.09.2005.
Број запослених: 11.094
Број акционара: 2

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ДРУШТВА
на дан 31. 12. 2009. 

Укупан број акција: 163.060.400
Номинална вредност: 500,00 РСД
CFI код: ESVUFR
ISIN број: RSNISHE79420

Подаци о акцијама на дан 31. 12. 2009.

Власници акција Број акција Учешће

                        „Гаспром њефт” а.д. 83.160.800 51%*

           Републикa Србијa 79.899.600 49%*

* 6. јануара 2010. године Влада Републике Србије је пренела 19,08% акција НИС-а грађанима Србије, запосленима и бившим запосленима НИС-

а
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У НИС-овим рафинеријама се производи широки спектар деривата нафте и деривата природног гаса, 
који одговарају међународним стандардима квалитета и произвођачким спецификацијама рафинерија:

Аутомобилско гориво
Течни нафтни гас за погон моторних возила
Безоловни моторни бензин БМБ 95 „Премијум”
Безоловни моторни бензин БМБ 92 „Регулар” 
Моторни бензин МБ 95 „Премијум”
Евро дизел
Дизел гориво Д2
Течни нафтни гас
Пропан бутан смеша у цистернама
Пропан бутан смеша у боцама 
Авио гориво
ГМ-1 - гориво за млазне моторе
JET A-1 - гориво за млазне моторе (у складу са „defence” стандардом)
Уља и мазива
Моторна уља 
Трансмисиона уља 
Сервисне течности 
Индустријска уља и мазива
Уља за ложење
Битумени
Петрохемијски производи (примарни бензин, пропилени)
Остали производи (бензол, толуен, течни сумпор, специјални бензини)
Природни гас,

        такође, НИС производи и пијаћу воду „Јазак”.

Поред продаје на домаћем тржишту, НИС извози моторна горива, бензол, толуен, путни и индустријски 
битумен у земље Европске Уније, Украјину, Хрватску, Црну Гору, Босну и Херцеговину.

Осим тогa НИС нуди својим клијентима читав низ услуга, међу којима су прерада нафте, транспорт и 
складиштење нафтних деривата, лабораторијска испитивања, услуге нафтног сервиса.

Процес контроле квалитета сирове нафте и нафтних деривата обавља се током читавог циклуса - почев 
од експлоатације нафте и природног гаса, преко прераде, до складиштења деривата. Мере контроле  
квалитета предузимају се и током транспорта (цевоводима, пловним објектима, железничким и 
аутомобилским цистернамa), до тренутка истакања горива у резервоаре на бензинским пумпама.

Контролу квалитета производа врше акредитоване лабораторије организационих делова НИС-а: Нафтагас, 
Рафинерија нафте Панчево, Рафинерија нафте Нови Сад, као и лабораторије које се налазе у пословној 
области Петрол Промет. Све лабораторије су акредитоване према ISO/IEC 17025 стандарду.

1.
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›
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1.
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1.
2.
3.
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Производи и услуге
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Извршни директор
НИС Петрол

Заменик
извршног директора

за HR

Заменик
извршног директора

за промет

Заменик
извршног директора

за прераду
и технологије

Заменик извршног
директора НИС Петрол

за планирање,
економику и контролу

Дирекција
пројектног бироа
„Хидрокрекинг”

Дирекција
спољне трговине

Дирекција
за маркетинг

Дирекција
НИС Петрол

мазива

Кабинет
извршног директора

Организациона структура НИС Петрол

Организациона структура НИС ТНГ

Извршни директор
НИС ТНГ

Дирекција Правних,
кадровских

и општих послова

Служба
документационог

обезбеђења
управљања

Дирекција
финансија,

рачуноводства и
економике

Дирекција за
развој

и инвестиције
и екологију

Дирекција за
комерцијалне

послове

Кабинет
извршног директора Регионални центри

Служба за
одбрану,

безбедност,
ЗНР и ЗОП

Служба
система

квалитета

Сектор
за маркетинг

Сектор
за информатику

Служба за набавку
робе, опреме, услуга

и магационерско
пословање 

* На дан 31. децембар 2009. године

Извршни директор
НИС Нафтагас

Извршни директор
НИС Петрол

Извршни директор
НИС ТНГ

Генерални
директор

Функција за
материјално -

техничку и
сервисну
подршку

ЗГД за
непрофилне

активе

Служба
кабинета ГД

Функција за
стратегију и
инвестиције

Функција за
финансије,
економику,

планирање и
рачуноводство

Функција за
правна и

корпоративна
питања

Функција за
корпоративну

заштиту

Функција за
организациона

питања

Функција за
везе са

јавношћу и
комуникације

Представништва

Функција за
интерну
ревизију

Oрганизационa структурa НИС а.д.

НИС Нафтагас
Извршни директор

НИС Нафтагас

Блок за 
истраживање
и производњу

Блок за 
нафтне сервисе

Кабинет 
извршног
директора

Дирекција за 
индустријско -

еколошку безбедност,
заштиту на раду

и здравље

Дирекција за 
планирање,
економику
и контролу

НИС Нафтагас

Дирекција за
системску подршку

Дирекција за
МТ и СП Дирекција за HR

Организациона структура НИС Нафтагас

* На дан 31. децембар 2009. године
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КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Као једна од највећих компанија у Србији, НИС је свестан важности остварења високог нивоа корпоративног 
управљања за успешно пословање, очување тржишне позиције и конкурентости, заштиту интереса 
акционара и допринос општем привредном развоју. 

Систем корпоративног управљања у НИС-у се заснива на Закону о привредним друштвима и Оснивачком 
акту Друштва. НИС улаже значајне напоре у циљу потпуног поштовања како домаћих прописа тако и опште 
прихваћених међународних стандарда и праксе, континуално развијајући и унапређујући свој систем 
корпоративног управљања.

Корпоративно управљање у НИС-у је усмерено на обезбеђење заштите права и интереса акционара и 
њихов једнак третман, транспарентности у одлучивању и информисању, као и професионалног и етичког 
понашања органа управљања и запослених. 

У складу са Оснивачким актом, органе Друштва чине Скупштина акционара, Управни одбор, Одбор 
ревизора, Генерални директор (председник Извршног одбора), Извршни одбор и Секретар Друштва. 

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

УПРАВНИ ОДБОР

ИЗВРШНИ ОДБОР

ОДБОР РЕВИЗОРА

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Скупштина акционара је највиши орган Друштва који заступа интересе акционара и надлежна је, између 
осталог за доношење одлука које се односе на:

Измене Оснивачког акта и Статута Друштва
Статусне промене, промене правне форме, регистроване пословне делатности и регистрованог 
седишта Друштва
Стицање и располагање имовином велике вредности у складу са Законом о привредним 
друштвима
Усвајање финансијских извештаја, извештаја Управног одбора и извештаја ревизора, у вези са 
финансијским извештајима
Политику у вези са накнадама и наградама за чланове Управног одбора
Избор и разрешење чланова Управног одбора
Избор и разрешење ревизора
Повећања или смањења акцијског капитала Друштва

Опште управљање НИС-ом у надлежности је Управног одбора међународног састава чије су основне 
функције: 

Обезбеђивање заштите права и интереса акционара
Омогућавање дугорочног развоја и континуираног повећања вредности имовине Друштва
Креирање ефикасних механизама интерне контроле над финансијским и економским активностима 
Друштва

 Управни одбор има једанаест чланова (девет активних) које бира Скупштина акционара Друштва 
кумулативним гласањем, на свакој редовној годишњој Скупштини акционара, на период од годину 
дана, са могућношћу реизбора.

У складу са Оснивачким актом Друштва, активности Управног одбора обухватају:

Усвајање стратегије развоја Друштва и бизнис-плана
Избор Генералног директора и чланова Извршног одбора Друштва
Контролу финансијских и производних параметара
Сазивање Скупштине акционара
Одобравање и контролу реализације програма реконструкције и модернизације технолошког 
комплекса НИС-а 
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ОРГАНИ ДРУШТВА
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Тренутни састав Управног одбора чини професионални интернационални тим стручњака с огромним 
ресорним искуством.

Кључне одлуке у компанији доноси Извршни одбор, у чијој је надлежности: 

Извршавање одлука Управног одбора
Оперативно управљање НИС-ом
Израда и реализација стратегије развоја Друштва  

Генерални директор и Извршни одбор су, поред извршавања одлука Управног одбора, одговорни и за 
сва питања која се односе на дневно управљање и текуће пословање Друштва, са изузетком оних питања 
која спадају у надлежност Управног одбора и Скупштине акционара. 

Управни одбор простом већином гласова бира Генералног директора и именује остале чланове 
Извршног одбора на предлог Генералног директора. Чланови Извршног одбора су: Генерални директор, 
извршни директори огранака и директори функција.

Одбор ревизора је надзорни орган Друштва који има три члана именована од стране Скупштине 
акционара. У складу са Купопродајним уговором и Оснивачким актом Друштва, све док је Република 
Србија акционар Друштва са најмање 10% учешћа у акцијском капиталу Друштва, има право да именује 
председника и већину чланова Одбора ревизора Друштва. Најважније надлежности Одбора ревизора 
су: 

Извештавање Скупштине акционара о рачуноводственој пракси, извештајима и пракси финансијског 
извештавања Друштва и његових повезаних друштава, усклађености пословања Друштва са 
законима и прописима и о уговорима закљученим између Друштва и чланова Управног одбора 
Друштва, као и са повезаним лицима у смислу Закона о привредним друштвима
Разматрање заједно са Управним одбором: веродостојности и потпуности финансијских извештаја 
Друштва и предлога за расподелу добити и друга плаћања акционарима; веродостојности и 
потпуности извештавања акционара Друштва о финансијским и другим чињеницама; усклађености 
организације и деловања Друштва са кодексом понашања; целисходности пословне политике 
Друштва и њене усклађености са законом; поступање по приговорима акционара, органа Друштва 
или других  лица
Подношење извештаја о свом раду Скупштини акционара

Секретара Друштва бира Управни одбор на период од 5 година и одговоран је за:

Вођење књига одлука
Припрему састанака
Вођење записника са седница Скупштине акционара и састанака Управног и Извршног одбора.
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УПРАВНИ ОДБОР

Вадим Јаковљев

председник Управног одбора

Кирил Кравченко

члан Управног одбора

Игор Антонов

члан Управног одбора

Александар Дибаљ

члан Управног одбора

Душан Петровић

члан Управног одбора

Виталиј Баранов

члан Управног одбора

Анатолиј Чернер

члан Управног одбора

Даница Драшковић

члан Управног одбора

Никола Мартиновић

члан Управног одбора

ОДБОР РЕВИЗОРА

Миливоје Цветановић

председник Одбора ревизора

Божо Станишић

члан Одбора ревизора

Надежда Коробејникова

члан Одбора ревизора

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Денис Владимирович
Данилов

ИЗВРШНИ ОДБОР

Кирил Кравченко
председник Извршног одбора

( генерални директор )

Јуриј Масијански

члан Извршног одбора

Алексеј Урусов

члан Извршног одбора

Николас
Константин Петри

члан Извршног одбора

Предраг Радановић

члан Извршног одбора

Роман Квитко

члан Извршног одбора

Игор Тарасов

члан Извршног одбора

Аркадиј Јегизарјан

члан Извршног одбора

Саша Илић

члан Извршног одбора

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Кирил Кравченко
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Анатолиј Чернер, Заменик председника Извршног одбора, Заменик 
генералног директора за логистику, прераду и продају „Гаспром њефт” а.д.
Рођен 27. августа 1954. године. Дипломирао на Грозненском нафтном институту (хемијска прерада 
нафте и гаса) 1976. године. Исте године започео је рад у Рафинерији Шерипов у Грозном, где је 
до 1993. године прешао пут од оператера до директора Рафинерије. 1996.-2006. године Управник 
Одељења промета нафте и нафтних деривата. Потпредседник НГК „Славњефт”а.д. од априла 2006. 
године. Потпредседника за прераду и промет компаније „Сибњефт” (од јуна 2006. године - „Гаспром 
њефт”). Од јануара 2008. године Заменик председника Извршног одбора „Гаспром њефт” а.д. и 
Заменик генералног директора за логистику, прераду и промет. Од фебруара 2009. године члан 
Управног одбора Нафтне индустрије Србије.

Кирил Кравченко, Генерални директор Нафтне индустрије Србије
Заменик председника Извршног одбора „Гаспром њефт” а.д., Заменик 
генералног директора за управљање иностраним активима „Гаспром њефт” а.д.

Рођен је 13. маја 1976. године у Москви. С највећим успехом дипломирао је социологију на 
Московском државном универзитету М.В. Ломоносов. 2002.-2003. године студирао је на Отвореном 
британском универзитету (менаџмент финансија). 2003.-2004. године на школи бизниса ИМД. 
Доктор је економских наука и професор. До 2000. године радио је у области консалтинга. 2000.-
2004. године у компанији „ЈУКОС”, у Москви и Западном Сибиру, обављао је различите дужности. 
2001.-2002. године радио је у Европи и Латинској Америци у компанији „Шлумбергер” (партнерски 
програм са НК „ЈУКОС” ). 2004.-2007. године је административни директор МХК „ЕвроХим” а.д. Више 
пута је биран за члана Управних одбора у већим компанијама. У априлу 2007. године именован је 
за потпредседника „Гаспром њефт”а.д. Од јануара 2008. године је заменик председника Извршног 
одбора „Гаспром њефт” а.д., Заменик генералног директора за организациона питања. Од 
фебруара 2009. године је Генерални директор Нафтне индустрије Србије и члан Управног одбора 
Нафтне индустрије Србије. Од марта 2009. године је Заменик генералног директора за управљање 
иностраним активностима „Гаспром њефт” а.д.

Вадим Јаковљев, Председник Управног одбора НИС-а
Заменик председника Извршног одбора „Гаспром њефт” а.д., Заменик 
генералног директора за економију и финансије „Гаспром њефт” а.д.

УПРАВНИ ОДБОР

Рођен  30. септембра 1970. године. Дипломирао 1993. године на Московском инжењерско-физичком 
институту (примењена нуклеарна физика). 1995. године дипломирао је и на Вишој школи финансија 
Међународног универзитета у Москви. 1999. године стиче звање овлашћеног рачуновође, издат 
од стране АССА. 1995.-2001. консултант, менаџер за финансијску експертизу у компанији PriceWa-
terhouseCoopers, 2001.-2002. године Заменик руководиоца финансијско-економске управе „ЈУКОС 
ЕП” а.д.  2003.-2004. године, финансијски директор „Југанскњефтегас” НК ЈУКОС. 2005.-2006. године, 
Заменик генералног директора за економију и финансије „СИБУР-Руске гуме” д.о.о. Од децембра 
2006. године, у „Гаспром њефт” a.д. обавља дужност руководиоца Управе за планирање и буџет. 
Јануара 2008. године, Заменик председника Извршног одбора „Гаспром њефт” а.д., Заменик 
генералног директора за економију и финансије.

Виталиј Баранов, Члан Извршног одбора Гаспром њефт” а.д., Заменик 
генералног директора за организациона питања

Рођен 19. јуна 1966. године у Лењинграду. Завршио Санктпетербуршки универзитет за економију и 
финансије, област - економија и управљање производњом. 1993.-1997. године Заменик директора 
„ДСК-РАС” а.д. 1997.-1999. године Генерални директор „ГСК Инвест” а.д. Године 1999. радио је као 
руководилац профит центра „Корпоративни дугови” филијале „Северозападна КБ Гута банка” 
Санкт Петербурга. 2000.-2003. Заменик руководиоца представништва акционарског друштва с 
ограниченом одговорношћу „TorsionInvestmentsLimited”. Од 2003. је у групи „СИБУР” најпре је био 
на дужности саветника председника за опште послове, а затим и шефа кабинета председника. Од 
маја 2006. године заменик председника за организациона питања компаније „СИБУР”. Од марта 
2009. године, Заменик генералног директора „Гаспром њефт” а.д. за организациона питања. Од јула 
2009. године  члан Управног одбора Нафтне индустрије Србије.

Александар Дибаљ, Члaн Извршног одбора „Гаспром њефт” а.д., Заменик 
генералног директора за корпоративне комуникације
Рођен 3. новембра 1966. године у Лењинграду. 1991. године завршио Лењинградски  електротехнички 
институт, смер „Системи аутоматског управљања” . 1991.-1995. године и 1997.-2001., комерцијални 
директор „Радио Балтика” (Санкт Петербург). 1995.-1997. генерални директор државне радио-
телевизијске компаније „Петербург-5 канал”. 2001. године Заменик директора Центра стратешких 
разрада „Северо-Запад”. Исте године постављен је за шефа Одељења информационе политике 
„Гаспром њефт” а.д. 2003.-2004. године био је Генерални директор ОАО „Гаспром-Медиа”. У јулу 2004.
године изабран за Председника Управног одбора ОАО „Гаспром-Медиа”. У фебруару 2007. године 
постављен за Потпредседника и шефа Одељења за корпоративне комуникације „Гаспром њефт”а.
д. Саветник Председника Извршног одбора ОАО „Гаспром”. Од јануара 2008. године члан Извршног 
одбора „Гаспром њефт” а.д., Заменик генералног директора за корпоративне комуникације. Од 
јануара 2010. године члан Управног одбора Нафтне Индустрије Србије.

Душан Петровић, Заменик председника Демократске странке
Рођен 8. септембра 1966. године у Шапцу. Дипломирао на Правном факултету у Београду. 1992.-
2000. године бави се адвокатуром.  2000.-2004. године Председник Скупштине општине Шабац и 
посланик у Већу грађана Скупштине СРЈ. 2000.-2001. године члан Председништва Демократске 
странке. Од 2003. године посланик је у Народној скупштини Републике Србије. Од 2004. године 
обавља дужност Потпредседника Демократске странке. У 2006. години изабран је за Заменика 
председника Демократске странке. 2007.-2008. године министар правде у Влади Републике Србије. 
Од фебруара 2009. године је члан Управног одбора Нафтне индустрије Србије.
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Игор Антонов, Члан Извршног одбора, Заменик генералног директора за 
корпоративну безбедност „Гаспром њефт”а.д.
Рођен 1951. године у Лењинграду. 1974. године завршио је Лењинградски институт за производњу 
уређаја за авијацију. 1977.-1995. запослен у органима државне безбедности. 1995.-2000. године 
Директор за заштиту информација „Банка Санкт Петербург” а.д. 2000.-2005. године Генерални 
директор ЈП „Информатика” у Санкт Петербургу. 2005.-007. Потпредседник за безбедносна питања 
у „Сибњефт” а.д. Од 2007. до данас  Заменик генералног директора за безбедносна питања у 
„Гаспром њефт” а.д.

Даница Драшковић
Рођена 1945. године у Колашину. На Правном факултету у Београду дипломирала 1968. године. 
1968.-1972. године, финансијски инспектор у Служби друштвеног књиговодства. 1972.-1974. 
године, градски судија за прекршаје. 1977.-1986. године, Директор правних и општих послова у 
ДП „Термовент”. Новину „Српска реч” покреће 1990. године, а убрзо након тога и издавачку кућу, 
чији је и данас директор. Од фебруара 2009. године је члан Управног одбора Нафтне индустрије 
Србије.

Никола Мартиновић
Рођен 3. децембра 1947. године. На Економском факултету у Суботици магистрирао је на тему 
„Трансформација пореског система у Србији са увођењем ПДВ-а”. 1985.-1990. године налазио се 
на челу компаније „Солид” у Суботици, а наредне две године, до 1992. године, био је на функцији 
помоћника министра унутрашњих послова у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. 
1992.-2000. године радио је као помоћник генералног директора Нафтне индустрије Србије за 
финансије, односно као Генерални директор Нафтагас промета од 1996.-2000. године. 2005. године 
у НИС а.д. обавља послове специјалног саветника. 2004.-2008. године био је члан Управног одбора 
Нафтне индустрије Србије, а на исту функцију именован је и фебруара 2009. године.

Божо Станишић

Надежда Коробејникова

Рођен 18. фебруара 1966. године у Ужицу. Дипломирао 1993. године на катедри за Технолошке 
операције, Технолошко-металуршког факултета. Радно искуство стицао у „Рекорд”, Раковица, 
НИС Рафинерији нафте Панчево на месту Одговорног инжењера за бензине. 1999. године радиo 
на изградњи инфраструктуре у Рафинерији, обављао послове на месту Директора сектора 
комерцијалних послова. Био члан и координатор рада разних комисија на нивоу НИС-а. Ван НИС-а, 
био је председник Управног одбора ХИП „Петрохемија”, Панчево, и члан одбора за вршење мера 
Владе РС у  „Магнохром”, Краљево. Од 01. 11. 2006.-30. 09. 2009. ради у приватној нафтној компанији 
„Петробарт” д.о.о. као Заменик генералног директора. Од 12. 10. 2009. запослен у Привредној 
комори Србије као саветник Председника коморе.

Рођена 4. априла 1975. године у Москви. Дипломирани економиста, Факултет за економску 
кибернетику Сверуске економске академије „Г.В. Плеханов”. Обављала дужности финансијског 
директора компаније Petrocraft-Baltic Oil Terminals, директора Дирекције за интерну ревизију, 
Заменика директора Дирекције за интерну ревизију Нафтне компаније „ЈУКОС” (Русија, Москва). 
Радила као стручњак Дирекције за контролу и ревизију ОАО Банк „МЕНАТЕП”  (Русија, Москва). 
Стекла је звање овлашћеног ревизора у складу са сертификатом издатим од стране Министарства 
Финансија Руске Федерације. Тренутно запослена у Нафтној индустрији Србије као Директор 
Функције за интерну ревизију.

Миливоје Цветановић

ОДБОР РЕВИЗОРА

Рођен 1. децембра 1941. године. Дипломирао 1963. године на Економском факултету Београдског 
универзитета, на истом факултету магистрирао 1973. Овлашћени ревизор. Пензионисани партнер 
Deloitte Central Europe. Након повлачења из партнерства, ради као консултант за практичну 
примену MSFI, креирање и имплементацију информационих система код клијената, укључујући 
и системе интерне контроле. Члан је Коморе овлашћених ревизора Републике Србије као и члан 
испитне комисије исте институције за полагање испита из предмета „Ревизија и професионална 
етика” по програму за стицање сертификата овлашћеног ревизора. Има богато радно искуство у 
централној и источној Европи: на територији Русије, Украјине, Молдавије и Македоније. 
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Кирил Кравченко, Генерални директор Нафтне индустрије Србије
Заменик председника Извршног одбора „Гаспром њефт” а.д., Заменик 
генералног директора за управљање иностраним активима „Гаспром њефт” а.д.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Рођен је 13. маја 1976. године у Москви. С највећим успехом дипломирао је социологију на 
Московском државном универзитету М.В. Ломоносов. 2002.-2003. године студирао је на Отвореном 
британском универзитету (менаџмент финансија). 2003.-2004. године на школи бизниса ИМД. 
Доктор је економских наука и професор. До 2000. године радио је у области консалтинга. 2000.-
2004. године у компанији „ЈУКОС”, у Москви и Западном Сибиру, обављао је различите дужности. 
2001.-2002. године радио је у Европи и Латинској Америци у компанији „Шлумбергер” (партнерски 
програм са НК „ЈУКОС”). 2004.-2007. године је административни директор МХК „ЕвроХим” а.д. Више 
пута је биран за члана Управних одбора у већим компанијама. У априлу 2007. године именован је 
за потпредседника „Гаспром њефт”а.д. Од јануара 2008. године је заменик председника Извршног 
одбора „Гаспром њефт” а.д., Заменик генералног директора за организациона питања. Од 
фебруара 2009. године је Генерални директор Нафтне индустрије Србије и члан Управног одбора 
Нафтне индустрије Србије. Од марта 2009. године је Заменик генералног директора за управљање 
иностраним активностима „Гаспром њефт” а.д.

Предраг Радановић, Извршни директор НИС Нафтагас. У компанији је 
одговаран за истраживање и експлоатацију нафте, резерве и геологију

Аркадиј Јегизарјан, Извршни директор НИС Петрол. У компанији задужен 
за прераду нафте, логистику и продају нафте и нафтних деривата

Рођен 21. маја 1969. године. Завршио Рударско - геолошки факултет у Београду (дипломирани 
рударски инжењер), 1995.-2002. године НИС Нафтагас - инжењер оперативног погона „Средњи 
Банат”. 2002.-2006. године - руководилац производње оперативног погона „Средњи Банат”.

Рођен 18. октобра 1974. године. Завршио 1996. године Санктпетербуршки факултет за економију 
и финансије, област светске економије. 2003. године, завршио је Санктпетербуршки међународни 
факултет за менаџмент, где је стекао звање магистра пословног администрирања. Радио је као 
комерцијални директор „Плекс-ауто” а.д. и као Заменик генералног директора „Индустријска група 
Петросјуз” а.д. 2005.-2006. године Заменик генералног директора „Томскнефтехим” за економику и 
финансије, а од 2007. године налази се на челу ове петрохемијске компаније, једне од највећих у 
Русији, која припада групи „СИБУР”.

Алексеј Урусов, Заменик генералног директора, руководилац функције за 
економику, финансије, планирање и рачуноводство. У компанији је задужен 
за финансијско пословање, рачуноводство и ревизију, пословно планирање и 
анализу ефикасности пословања

Игор Тарасов, Заменик генералног директора, руководилац функције за 
корпоративну заштиту. У компанији је задужен за управљање економском и 
информационом безбедношћу и обезбеђивањем режима безбедности

Рођен 17. новембра 1974. године. Завршио је Тјуменски државни универзитет (специјалност 
финансије и кредити) и Вулверхемптонски универзитет у Великој Британији (специјалност пословна 
администрација). Одбранио је кандидатску дисертацију на Државном Тјуменском Универзитету 
нафте и гаса. Добио је амерички сертификат  CPA (Certified Public Accountant). Обављао функцију 
извршног Заменика председника за планирање и управљање пословањем и контролу у групи 
„Интегра”, 2002.-2006. године. Три године радио је као главни финансијски директор у пословној 
јединици „ТНК-БП Украјина”, компанија „ТНК-БП”. Био је директор за планирање у групи за 
мониторинг и контролу при Управном одбору „ТНК ИХ”. Од 2006. године био је извршни Заменик 
председника за планирање и управљање пословањем и контролу у групи  „Интегра” (LSE listed com-
pany).

Рођен 2. јула 1952. године у Москви. Поседује 38-годишње радно искуство у систему органа државне 
безбедности. У Амбасади Руске Федерације у Београду провео је два мандата:  1994.-1999. године 
и 2001.-2006. године.

Саша Илић, Извршни директор НИС ТНГ. У компанији одговара за прераду, 
логистику и продају производа прераде ТНГ

Рођен 24. августа 1964. године. Завршио Машински факултет у Новом Саду. 1990.-1991. године 
радио као професор стручних предмета у Средњој машинској школи у Новом Саду. 1991.-2005. 
године НИС Гас - диспечер, руководилац службе одржавања, руководилац службе за развој, 
технички директор, Заменик директора. 2006.-2007. године Извршни директор огранка НИС ТНГ. 
2007.-2008. године Генерални директор Србијагаса. 
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Јуриј Масијански, Заменик генералног директора, руководилац за 
организациона питања

Рођен 31. марта 1966. године у Белорусији. Завршио Лењинградски електротехнички факултет, 
смер аутоматизације и процеса управљања. 1997.-1999. године руководилац компаније „Рот-
Фронт”. 1999.-2007. године руководилац одељења за материјално-техничку подршку (до 2003. 
године), и главни административни директор (до 2007. године) у „Илим Палп”. Од 2007. године 
радио је на положајима главног административног и ХР директора „Групе Илим” а.д. и директора 
Корпоративног универзитета „Групе Илим”.

Роман Квитко, Заменик генералног директора, руководилац функције 
за правна и корпоративна питања. У компанији је задужен за правну и 
корпоративну подршку пословању

Николас Константин Петри, Заменик генералног директора, 
руководилац функције за инвестиције и развој. У компанији је задужен за 
процену и анализу инвестиционих пројеката, контролу пројеката и стратешко 
планирање инвестиција

Рођен 17. августа 1976. године у Углицу у Јарославској области. Године 1998. завршио Уљановски 
Државни Универзитет, у звању правника и лингвисте. 2005. године завршио је Лондонски 
Универзитет (LL.M.). 1998.-1999. године Министарство правде Руске Федерације. 1999.-2001. 
године, правник у авиокомпанији „Волга-Дњепар”. 2001.-2003. године, правник у компанији 
„Основни елемент”. 2003.-2006. године бави се адвокатуром. 2006.-2007. године главни експерт за 
правне послове у компанији „Сибур”. Од 2007. године био Заменик руководиоца правне службе и 
руководиоца одељења службе за правну подршку корпоративних пројеката у „Гаспром њефт”.

Дипломирао је 2002. године на универзитету Харвард, Бачелор уметности и природних наука у 
области филозофије. 2002.-2003. године радио је као аналитичар „Bain Capital” у Лондону и Бостону. 
2003.-2006. године био је старији консултант у компанији „McKinsey & Co”. 2006.-2009. године у 
компанији „СИБУР” био је директор одељења за инвестиције.

Денис Владимирович Данилов

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Рођен 6. децембра 1976. године. Има високо правно и економско образовање, 1999. године 
завршио је Ивановски државни универзитет, специјалност  „право” и  „менаџмент”. Радио је као 
правник у Комитету за управљање имовином администрације Ивановске области и као асистент 
на катедри грађанског права правног факултета Ивановског државног универзитета. Од октобра 
2004. године - руководилац Одељења за корпоративно право Правне дирекције ЗАО „ЛУКОЙЛ-
Нефтехим”. Од фебруара 2007. године радио je у ОАО „Газпром нефт”, на пословима руководиоца 
пројекта Управљање правном подршком корпоративних пројеката Правне дирекције, а затим као 
руководилац Управе за контролу зависних и заједничких предузећа Дирекције за корпоративну 
регулативу. Од јуна 2009. године обавља послове Заменика директора функције за правна и 
корпоративна питања НИС-a. Од 29. 05. 2009.-28. 01. 2010. вршио је дужност Секретара НИС-a*.

* Дана 28. 01. 2010. године за Секретара Друштва изабрана је Ана Вичугжањина
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Основ престанка радног односа 2008. 2009. 
Пензионисање 27 52
Програм добровољног одласка 259 1238
Остали основи 138 72
Укупно 424 1362

У циљу повећања ефикасности и продуктивности рада 
у 2009. години, спроведене су промене организационе 
структуре и смањен је број запослених. Смањење броја 
запослених реализовано је Програмом добровољног 
одласка уз отпремнину од 750 EUR (бруто) по 
години радног стажа и четири просечне зараде код 
Послодавца.

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

  Редовно запослени Услужно запослени

Стање на дан
31. 12. 2008.

Стање на дан
31. 12. 2009.

Стање на дан
30. 06. 2009.

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

16.000

14.000

15.572 15.296

13.809

0

12.162 12.199
11.094

3.410 3.097
2.715

Динамика кретања запослених у периоду од 
31. 12. 2008. до 31. 12. 2009.

Као и свака успешна компанија, НИС посматра своје запослене као најважнији и највреднији ресурс 
којим располаже. Улагање у људске ресурсе је за НИС основ и предуслов за остваривање ефикасности 
у пословању као и статуса најреспектабилније компаније на Балкану у области производње и промета 
нафте и нафтних деривата. У 2009. години су поново осмишљени и успостављени сви они процеси који 
су од изузетне важности за развој запослених и побољшање кадровског потенцијала компаније и то:

Политика управљања људским ресурсима
и заштита запослених на раду

Политика  НИС-а у домену управљања људским ресурсима

Селекција кадрова
Селекција кадрова је  процес који је заједно са променом менаџмента и власничке структуре Друштва, 

успостављен на потпуно новим концептуалним основама, са превасходним циљем да буде у корелацији 
са новом мисијом и стратегијом НИС-а, те да доприноси њиховом остваривању. Уз значајна инвестициона 
улагања ради остваривања високо постављених циљева, НИС-у је потребан и  високо квалификовани 
кадар, који поседује довољно знања и искуства у специјалним технологијама код производње, 
прераде и продаје нафте и нафтних деривата. Због тога је селекција кадрова процес који се стално 
ревидира и унапређује. Нова правила селекције кадрова примењују се за све позиције у компанији, од 
руководећег тима до нижих позиција у хијерархијској лествици. Посебна пажња посвећује се томе да 
квалитет младих специјалиста који долазе у НИС буде на највишем могућем нивоу. Један од кључних 
пројеката обезбеђивања младих квалитетних стручњака јесте пројекат сарадње са универзитетима. 
Пројекат обухвата одржавање „Дана НИС-а” на факултетима, одређивање и стипендирање најбољих 
студената НИС-овом Корпоративном стипендијом, која обухвата и могућности обављања студентске 
праксе и специјализације у организационим јединицама НИС-а. На овакав начин НИС жели да привуче 
најталентованије студенте, као и да кроз њихово запошљавање постигне и друштвено и социјално 
одговоран циљ - задржавање квалитетног стручног кадра у Републици Србији.

НИС активно улаже у развој знања и вештина својих запослених. Изградњом система квалитетне 
и континуиране обуке НИС жели да обезбеди да његови запослени добију обуку и стекну високе 
квалификације које одговарају европским и међународним стандардима у области производње, 
прераде и продаје нафте и нафтних деривата. Током 2009. године НИС је за развој кадрова издвојио 
око 50 милиона РСД. План обуке запослених осмишљен је тако да одговара потребама пословних 
процеса Друштва  као и корпоративној култури, коју НИС жели да развије. Неколико основних праваца 
покривенo je већ разрађеним програмима тренинга: професионални тренинзи који подижу нивое  
знања специјалног стручног кадра, тренинзи намењени за промене корпоративне културе и развој 
менаџерских и пословних вештина, и на крају, тренинзи који помажу стварању кадровске резерве. 

Развој кадрова

Укупан број запослених у НИС-у на дан 31. децембра 2009. године је 11.094, што представља смањење 
од 8,78% (1.068 запослених) у односу на 12.162 запослених на крају 2008. године.

Селекција кадрова
Развој кадрова
Систем награђивања
Накнаде за одлазак у пензију и јубиларне награде
Социјална одговорност
Безбедност и здравље запослених

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Систем награђивања
НИС је успоставио систем награђивања запослених, који се базира на оцени свих радних места по 

универзалним критеријумима: стручности, квалификацији, сложености посла, квантитету и квалитету 
рада. Формулисане су стратегије краткорочних и дугорочних система мотивације запослених као и 
нематеријално награђивање као посебан облик  мотивације.

У оквиру наведених стратегија, НИС је у 2009. години, први пут увео оцењивање запослених на 
кварталном и годишњем нивоу и адекватан систем награђивања путем варијабилних зарада које се 
одређују у складу са постигнутим резултатима рада као и премија за изузетан допринос појединаца. 
Варијабилни део зараде запосленог зависи од оцене коју је добио у одређеном кварталу као и остварених 
колективних показатеља пословања НИС-а, а утврђен је у износу од 15% од основне зараде запосленог 
у том кварталу.

Жеља менаџмента НИС-а јесте да кроз план мотивације запослених оствари одређене користи које 
ће довести до веће ефикасности на раду, стварање боље организационе климе у којој ће мотивација 
запослених и лојалност према НИС-у бити на високом нивоу, а исто тако да обезбеди услове који ће 
допринети да НИС постане један од најатрактивнијих послодаваца у региону, кроз задржавање постојећих 
и привлачење најквалитетнијих кадрова из окружења.

У складу са Законом о раду, предузеће има обавезу да исплати запосленом који одлази у пензију 
износ од најмање 3 просечне плате у Републици Србији. Предузеће нема обавезу плаћања јубиларних и 
других награда. Накнаде које примају запослени у НИС-у по Колективном уговору су 6,5 пута веће него 
што предвиђа Закон о раду.

Накнаде за одлазак у пензију и јубиларне награде

Колективни уговор Закон о раду

Накнаде за
пензионисање

Јубиларне
награде

Ручни сат

Уколико би НИС исплаћивао накнаде 
запосленима које су обавезне по Закону о раду, 
укупни трошак за 2010. годину би износио 100 
милиона РСД. Укупан трошак за 2010. годину по 
актуарском извештају износи 639 милиона РСД и 
то:
 

Накнаде за пензионисање - 157 милиона РСД
Јубиларне награде - 469 милиона РСД
Ручни сатови - 13 милиона РСД

›
›
›

Социјална одговорност

Запосленима у НИС-у обезбеђен је висок степен социјалне заштите, који је регулисан Колективним 
уговором и Социјалним програмом.

Посебне погодности за запослене

Безбедност и здравље запослених
Природа пословања у нафтној индустрији захтева висок степен заштите здравља и сигурности на 

раду и представља један од приоритета и предуслова за успешност компаније. Ради остваривања што 
ефикасније и квалитетније заштите запослених на раду, у оквиру НИС-а формиран је Одбор за безбедност 
и здравље запослених и усвојени су одговарајући интерни акти којима се омогућава лакша примена 
Колективног Уговора у овој области пословања. 

 Континуирано подизање нивоа сигурности и редовно праћење здравља својих запослених, остварује 
се, између осталог и кроз систематске прегледе и сталну здравствену контролу радника који раде на 
пословима са посебним условима рада.

Колективним уговором и Социјалним програмом регулисане су посебне погодности за запослене у 
НИС-у:

Обезбеђивање услова за континуирано унапређивање и усавршавање запослених
Посебна заштита  за инвалиде рада и у случају професионалних обољења
Додатно допунско добровољно пензијско осигурање
Гаранције да ниво зарада запослених НИС-а одговарају нивоу водећих компанија у Србији и 
усклађивање са индексом трошкова живота повећаним за реалан раст у складу са резултатима 
пословања и растом бруто друштвеног производа
Право на солидарну помоћ
Право на јубиларну награду за непрекидни радни стаж у НИС-у
Посебне стимулативне отпремнине за запослене за случај да је утврђен вишак запослених  
Фонд за решавање стамбених питања са буџетом у износу од 0,3% од укупног прихода НИС-а
Фонд за едукацију и стручно усавршавање запослених

›
›
›
›

›
›
›
›
›
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АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

2009. година је била пуна изазова за НИС, како са становишта затеченог стања унутар компаније 
која се превасходно огледала у превеликом и недовољно ефикасном систему, тако и због глобалних 
негативних ефеката економске кризе. Упркос томе, менаџмент компаније је успео да оствари повећање 
у производњи и преради, да изврши значајна улагања у циљу реконструкције постојећих производних 
капацитета, да оствари позитиван новчани ток, као и да изврши значајне организационе промене у 
циљу унапређења ефикасности пословања.

У 2009. години је дошло до смањења цена сирове нафте на светском тржишту у односу на претходну 
годину са 96,99 USD по барелу на 61,51 USD по барелу. Девизни курс РСД - USD је након почетног раста 
у јануару имао тренд пада током већег дела 2009. године и кретао се у распону од 70 РСД за 1 USD у 
јануару до 66 РСД за 1 USD у децембру исте године. Повећана је акциза на нафтне деривате, од 23,5% 
на безоловни бензин до 57% на дизел. Раст акцизе, раст девизног курса и флуктуације цена нафте на 
светском тржишту су имали највећи утицај на раст малопродајних цена деривата (са 72 РСД на 106 РСД 
по литру за безоловни бензин, и са 54,60 РСД по литру на 94,1 РСД по литру за дизел). Пад привредне 
активности узрокован економском кризом, и пад бруто националног дохотка су имали за резултат мању 
потрошњу нафтних деривата у Србији.

Производни резултати:
Производња: Обим производње домаће нафте и гаса износио је 922 хиљаде усл. тона што је за 7% 
више од показатеља за 2008. годину. Ресурсна база се повећала у поређењу са 2008. годином (први 
пут после више година) 
Прерада:  Обим прераде износио је 2.621  хиљаду тона (без услужне прераде), што је за 3% више од 
показатеља за 2008. годину (2.550 хиљада тона) 
Побољшање производа - евро дизел (10  ppm)
Промет: Промет на домаћем тржишту износио је 2.248 хиљаде тона (9% смањење у односу на 2008. 
годину) 

Реконструкција и модернизација Рафинерије Панчево:
Започет пројекат реконструкције и модернизације. Потписани су уговори са добављачима у 
вредности од 160 милиона EUR. Гаспром њефт је инвестирао 60 милиона EUR, који су исплаћени 
добављачима

Реорганизација НИС-а:
Извршене су велике организационе промене у сарадњи са синдикатом НИС-а: уобличене су нове 
организационе структуре у НИС Нафтагасу и НИС Петролу, централизоване су кључне функције у 
седишту компаније
Функције интерне ревизије, као и општи систем безбедности, квалитета и заштите су значајно 
унапређени 
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Производња и прерада

Без обзира на пад цене нафте и смањење обима промета на тржишту НИС је остварио напредак у свом 
пословању у поређењу са 2008. годином, при чему су забележени позитивни резултати у секторима 
производње и прераде. 

Први пут после више година, резерве нафте и гаса су повећане у односу на стање из претходне 
године. 

Остварено је повећање од 7% обима производње домаће нафте и гаса у односу на претходну годину. 
Пословни план за 2009. годину је премашен у производњи домаће нафте за 8% (665,5 хиљада тона) и гаса 
за 29% (322 милиона кубних метара).
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Пословни план Ребаланс Остварена производња

+29%

Број запослених у администрацији и привремено ангажованих лица је смањен око 20% 

Финансијски резултати:
Оперативни новчани ток је позитиван  +17,6 милијарди РСД (у 2008. години био је негативан -11,8 
милијарди РСД). 
Нето добит за период фебруар-децембар 2009. године (период управе Гаспром њефта) износи +2,7 
милијарди РСД, EBITDA +9,6 милијарди РСД
Започет програм за смањење трошкова
Структура кредита банкарског портфеља по рочности на крају 2009. године је 25% краткорочни, 
50% средњорочни, 25% дугорочни
Побољшање времена обрта обртног капитала са 124 дана на 90 дана
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Реконструкција и модернизација Рафинерије Панчево

Током 2009. године започет је пројекат реконструкције и модернизације Рафинерије у Панчеву, као 
највећег погона те врсте у Србији. 

Промет нафтних деривата

Услед негативних ефеката економске кризе на домаћу потрошњу, промет НИС-а на домаћем тржишту 
износио је 2.248 хиљада тона што је представљало смањење од 9% у односу на 2008. годину (2.457 хиљада 
тона). Малопродаја је смањена за 10% због смањене потражње на тржишту, велепродаја је смањена 
за 5% због смањења грађевинске активности и мање потражње за битуменом. Повећане су испоруке 
приватним бензинским станицама и директне испоруке из рафинерије. 

Извоз (првенствено мазута и дизел горива) је повећан са 173 хиљаде тона у 2008. години на 323 хиљаде 
тона у 2009. години.

Унапређење пословања

Током 2009. године су спроведене бројне активности усмерене на унапређење пословања 
организационих јединица. 

У области истраживања и производње нафте и гаса у НИС Нафтагасу уведен је процес континуираног 
оперативног планирања и праћења производње, успешно су реализовани пилот пројекти израде нових 
бушотина и иницирани пројекти преиспитивања  бушотина које нису у експлоатацији, промењени су 
услови формирања цене гаса и интерних цена нафте и унапређени процеси оптимизације трошкова, од 
планирања на годишњем нивоу до оперативног праћења на дневном нивоу. 

Укупна количина прерађене нафте је смањена за 9% у односу на 2008. годину, услед смањења потражње 
и предузетих мера за смањење залиха нафтних деривата. Повећано је учешће прераде сопствене нафте у 
структури укупно прерађених количина. Укупна количина прераде сопствене нафте НИС-а је повећана за 
скоро 3%, са 2.550 хиљада тона на 2.621 хиљаду тона. Повећана је производња моторних бензина, мазута и 
дизел горива, а смањена производња примарног бензина, млазног горива и битумена. У другој половини 
године Рафинерија Панчево је почела да прерађује тешку домаћу нафту типа Велебит. Побољшан је 
производ евро дизел (10 ppm) чиме је обогаћена НИС-ова палета производа. Укупни трошкови прераде 
по јединици мере су нижи у односу на планиране за 3,2%. Као резултат рада на оптимизацији залиха, 
остварено је снижење укупног обима залиха на крају 2009. године за 24%.  

Пројекат унутрашње реорганизације

Ради остваривања што веће ефикасности и продуктивности компаније, као и даљег усаглашавања 
унутрашњег пословања компаније са савременим принципима корпоративног управљања, током 
2009. године извршене су велике организационе промене у блиској сарадњи са репрезентативним 
синдикатима НИС-а: 

Уобличене су нове организационе структуре:
Истраживање и производња домаће нафте и гаса, и рударски сервиси  у НИС Нафтагасу
Рафинеријска прерада и производња нафтних деривата, и продаја на домаћем и иностраном 
тржишту у НИС Петролу  
Централизоване су кључне функције у седишту компаније које су до сада биле децентрализоване
Функције интерне ревизије, као и општи систем безбедности, квалитета и заштите су значајно 
унапређене
Број запослених у администрацији и привремено ангажованих лица је смањен око 20%
Оформљене су нове организационе структуре за процесе подршке главним пословним правцима 
и управљању: Функција за материјално-техничку и сервисну подршку; ЗГД за непрофилне активе; 
Функција за интерну ревизију; Функција за корпоративну заштиту; Функција за финансије, 
економику, планирање и рачуноводство; Функција за стратегије и инвестиције; Функција за правна 
и корпоративна питања; Функција за организациона питања; Функција за везе са јавношћу и 
комуникације.
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У области нафтних сервиса извршен је реинжењеринг процеса транспорта и одржавања и измењена 
организациона структура у правцу заокруживања директних процеса у истраживању и производњи. 
Смањено је непродуктивно време, скраћено је време израде бушотина, а у области ремонта бушотина 
уведено је 24-часовно радно време. Укупно је повећана упосленост производних капацитета и 
побољшана ефикасност логистике. 

НИС Петрол је у домену прераде овладао производњом евро дизела у Рафинерији Нови Сад и Рафинерији 
Панчево, побољшано је дневно извештавање о производњи, аутоматизован систем евиденције 
отпремања на пристаништу Рафинерије Панчево, саниран систем коришћења воде и смањене количине 
отпадних вода, повећана производња водене паре, оптимизована потрошња електричне енергије, 
смањени трошкови ремонта.
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Финансијски резултати

У 2009. години су остварени пословни приходи са акцизом од 168 милијарди РСД. Током већег дела 
године НИС је пословао са добитком, али је због значајних губитака у првом кварталу 2009. године, 
губитака по основу обезвређења имовине, корекције почетног стања на дан 02. фебруара 2009. године и 
додатних трошкова у вези са смањењем броја запослених остварен нето губитак од 37,6 милијарди РСД. 
Остварена нето добит за период од 02. фебруара 2009. године (почетак периода управе Гаспром њефт-а) 
до децембра 2009. године је 2,7 милијарди РСД, док је EBITDA 9,6 милијарди РСД.

Остварен је позитиван оперативни новчани ток који је износио 17,6 милијарди РСД (у 2008. години био 
је негативан -11,8 милијарди РСД). Време обрта обртног капитала је побољшано са 124 дана на 90 дана.  
Започет је програм за смањење трошкова.

Смањена је укупна задуженост НИС-а према финансијским институцијама и извршено реструктуирање 
портфеља банкарских кредита. Укупан дуг НИС-а према банкама је смањен за 16%, са 947 милиона USD 
на крају 2008. године на 793 милиона USD на крају 2009. године.

Значајно је поправљена висина учешћа средњорочних и дугорочних кредита у укупној задужености са 
25% на 75%. Структура банкарских кредита по рочности на крају 2009. године износи: 25% краткорочни 
кредити (са роком доспећа до годину дана), 50% средњорочни (до пет година) и 25% дугорочни кредити 
(преко пет година). 
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У складу са преузетим обавезама из уговора између Владе Републике Србије и Гаспром њефт-а, 
финансирање реконструкције, модернизације и нових инвестиционих пројеката у износу од 60 милиона 
EUR за 2009. годину је обезбеђено од стране Гаспром њефт-а.

Стратегија развоја

Активности и рад на изради петогодишњег стратешког плана развоја НИС-а су успешно окончане крајем 
фебруара 2010. године. Стратешки план развоја дефинише јасне стратешке циљеве за НИС као целину, 
као и циљеве за сваки сегмент пословања понаособ у периоду 2010.-2014. године. Стратегија развоја је 
производ екстензивне анализе ситуације, могућих праваца којима ће се НИС кретати, стања на тржишту, 
очекиваних праваца развоја тржишта те анализе конкуренције и садржи и модел најоптималнијег 
развоја НИС-а као и препоручене активности које треба предузети како би се стратешке иницијативе 
реализовале.
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Кључни показатељи 2008. 2009.
Пословни приходи са акцизом - у млрд. РСД 169,2 168,4
Пословни приходи без акцизе - у млрд. РСД 132 118,3
EBITDA - у млрд. РСД 7,9 10,4*
Нето губитак - у млрд. РСД
               Пре корекције на дан 02. 02. 2009. год. и пре обезвређења
               основних средстава

8,0 4,4

               После корекције на дан 02. 02. 2009. год. и након обезвређења
               основних средстава

8,0 37,6

OCF - у млрд. РСД -11,8 17,6
Порези - у млрд. РСД 53 74**
Количина домаће нафте и гаса - у хиљ. тона усл. 865,3 922,1
               Укључујући количину домаће нафте - хиљ. тона 638,5 665,5
Количина прерађене сировине (без трећих лица) - хиљ. тона 2.549,5 2.621,0
Количина испоруке нафтних деривата на домаћем тржишту - хиљ. тона 2.457 2.248
               Укључујући количину малопродаје - хиљ. тона 650 587
               Укључујући продају светлих деривата - хиљ. тона 1.830 1.656
Количина извоза - хиљ. тона 173 323
CAPEX из ГПН кредита - у млрд. РСД/млн. EUR 0 5,75/61,2
CAPEX из OCF - у млрд. РСД 8 3,3
Склапање уговора у складу пројекта MHC/DHT - у млн. EUR 0 160,0

* Пре корекције на дан 02. фебруара 2009. године и пре обезвређења основних средстава

** Укупан износ пореза је 74 млрд. РСД од чега је у Републици Србији око 73 млрд. РСД, а у Анголи око 1 млрд. РСД.

Кључни показатељи пословања
Преглед финансијских извештаја (Неконсолидовани финансијски извештаји)

у млн. РСД

Актива 31. 12. 2008. 31. 12. 2009. 

Стална имовина     112.753        95.734 

               Нематеријална улагања         5.454   4.793 

               Некретнине, постројења, опрема   96.199   83.221 

               Инвестиционе некретнине   739   500 

               Дугорочни финансијски пласмани       10.361   7.220 

Обртна имовина       47.854   48.317 

              Залихе   24.526*   23.056 

              Стална средства намењена продаји                       0   135 

              Потраживања   14.419   11.391 

              Потраживања за више плаћени порез на добитак   507   42 

              Краткорочни финансијски пласмани   2.645*   876 

              Порез на додату вредност и АВР   1.767*   4.145 

              Готовински еквиваленти и готовина   3.990*   8.672 

Укупна пословна имовина 160.607 144.051

Укупна актива 160.607 144.051

Ванбилансна актива    106.529  151.212

Пасива 2008. 2009.

Капитал 69.982 32.283

               Основни и остали капитал       87.128   87.128 

               Резерве            889   889 

               Ревалоризационе резерве              61   0 

               Нереализовани добици по основу ХоВ            137   130 

               Нереализовани губици по основу ХоВ           -33 -28

               Нераспоређени добитак (губитак)    -18.200 -55.836

Дугорочна резервисања и обавезе 20.186   56.694 

               Дугорочна резервисања         7.846   16.040 

               Дугорочни кредити       12.249   34.734 

               Остале дугорочне обавезе              91   5.920 

Краткорочне обавезе  66.624   53.142 

               Краткорочне финансијске обавезе       47.408   18.567 

               Обавезе из пословања       11.655   23.367 

               Остале краткорочне обавезе         4.032   3.885 

               Обавезе по основу пореза на додату

               вредност и осталих јавних прихода и ПВР

         3.370   7.323 

               Обавезе по основу пореза на добитак            159                       0 

Одложене пореске обавезе         3.815   1.932 

Укупна пасива     160.607   144.051 

Ванбилансна пасива     106.529   151.212 

Биланс стања
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у млн. РСД
Биланс успеха 31. 12. 2008. 31. 12. 2009. 2009. година пре корекција 

стања на дан 02. 02. 2009.
Пословни приходи са акцизом 169.224 168.402 168.402
Акциза -37.213* -50.127* -50.127*
Пословни приходи без акцизе 132.011 118.275 118.275
               Приходи од продаје 168.458 118.375 118.375
               Приходи од активирања учинака и робе 694 724 724
               Смањење вредности залиха учинака -225 -1.195 -1.195
               Остали пословни приходи 297 371 371
Пословни расходи -164.244 -120.376 -115.125
               Набавна вредност продате робе -39.401 -6.009 -6.009
               Трошкови материјала -93.189 -68.610 -68.610
               Трошкови зарада, накнаде зарада и
               остали лични расходи

-14.087 -19.834 -19.834

               Трошкови амортизације и резервисања -6.915 -12.699 -7.448
               Остали пословни расходи -10.652 -13.224 -13.224
Пословни добитак (губитак) 4.980 -2.101 3.150
Финансијски приходи 8.524 11.122 11.122
Финансијски расходи -18.927 -15.878 -15.878
Остали приходи 8.526 5.858 3.349
Остали расходи -11.014 -38.520 -6.461
Губитак пре опорезивања -7.911 -39.519 -4.718
Порез на добитак -112 1.883 274
               Порески расходи периода -112 0 0
               Одложени порески приходи (расходи)
               периода

0 1.883 274

Нето губитак -8.023 -37.636 -4.444
Укључујући обезвређења имовине (на основу 
извештаја независног проценитеља)

0 0 -14.481

Укључујући корекције стања на дан 02. 02. 2010. 0 0 -18.711
Нето губитак укључујући обезвређења имовине 
(на основу извештаја независног проценитеља) 
и корекције стања на дан 02. 02. 2010.

0 0 -37.636

Биланс успеха

* Друштво је извршило рекласификацију упоредних података (Напомена 2.1.1. уз Финансијске извештаје) које су имале утицаја на: 

Залихе - пренос потраживања по основу акцизе у износу од 0,6 млрд. РСД и

Готовину - пренос депозита са роком доспећа до 90 дана у износу од 3,4 млрд. РСД

›

›

* Акциза садржана у реализованим производима

Извештај о новчаним токовима

у млн. РСД
2008. 2009.

Токови готовине из пословних активности -11.781*        17.619 
Приливи готовине из пословних активности 175.317      185.018 
Одливи готовине из пословних активности -187.098   -167.399
Токови готовине из инвестиционих активности -10.445        -9.463
Приливи готовине из инвестиционих активности 1.104          7 
Одливи готовине из инвестиционих активности -11.549        -9,470
Токови готовине из активности финансирања 25.244        -3.520
Приливи готовине из активности финансирања 26.103        82.002 
Одливи готовине из активности финансирања -859 -85.522
Укупан нето новчани ток 3.018 4.636
Стање готовине на почетку периода 1.784 3.990
Курсне разлике - готовина и еквиваленти готовине -812  46    
Стање готовине на крају периода 3.990          8.672

* Друштво је извршило рекласификацију упоредних података (Напомена 2.1.1. уз Финансијске извештаје) које су имале утицаја на: 

Токове готовине из пословних активности - пренос депозита са роком доспећа до 90 дана са краткорочних финансијских пласмана 

на готовину у износу од 3,4 милијарде РСД

›
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у млн. РСД

Акцијски 
капитал

Остали 
капитал

Резерве
Ревало-

ризационе 
резерве

Нереали-
зовани 

добици по 
основу ХОВ

Нереали-
зовани 

губици по 
основу ХОВ

Нераспо-
ређена 
добит

(губитак)

Укупно

Стање 1. јануара 
2008.

81.530 5.598 485 276 0 0 -6.721 81.168

Финансијска 
средства 
расположива за 
продају

0 0 0 -215 137 -33 0 -111

Пренос на резерве 
5%

0 0 404 0 0 0 -404 0

Корекција пореза 
на добит 

0 0 0 0 0 0 -23 -23

Ефекат смањења 
одложених 
пореских обавеза

0 0 0 0 0 0 755 755

Дивиденде за 2007. 0 0 0 0 0 0 -4.048 -4.048
Умањење обавезе 
за дивиденде

0 0 0 0 0 0 264 264

Губитак 0 0 0 0 0 0 -8.023 -8.023
Стање 31. 
децембра 2008.

81.530 5.598 889 61 137 -33 -18.200 69.982

Стање 1. јануара 
2009.

81.530 5.598 889 61 137 -33 -18.200 69.982

Нереализовани 
добици
(губици) по основу 
ХОВ расположивих 
за продају

0 0 0 0 -7 5 0 -2

Укидање 
ревалоризационих 
резерви

0 0 0 -61 0 0 0 -61

Остало 0 0 0 0 0 0 0 0
Губитак 0 0 0 0 0 0 -37.636 -37.636
Стање 31. 
децембра 2009.

81.530 5.598 889 0 130 -28 -55.836 32.283

Извештај о променама на капиталу

у млн. РСД

Земљиште
Грађевински

објекти
Машине
и опрема

Некретнине, 
постројења 
и опрема у 
припреми

Друге 
некретнине, 
постројења 

и опреме

Улагања 
у туђе 

некретнине, 
постројења 

и опрему

Аванси Укупно

Година завршена 
31. децембра 
2009.
Почетно стање 
неотписане 
вредности

10.808 40.343 36.683 8.067 89 110 99 96.199

Укупна 
повећања у току 
периода

401 4.745 1.468 5.057 0 0 5.385 17.056

Укупна смањења 
у току периода

-724 -9.060 -11.041 -8.514 -43 -103 -549 -30.034

Неотписана 
вредност на дан 
31. децембра 
2009.

10.485 36.028 27.110 4.610 46 7 4.935 83.221

На дан 31. 
децембра 2009.
Набавна 
ревалоризована 
вредност

11.209 53.599 53.912 8.709 89 111 5.012 132.641

Исправка 
вредности

-724 -17.571 -26.802 -4.099 -43 -104 -77 -49.420

На дан 31. 
децембра 2009.

10.485 36.028 27.110 4.610 46 7 4.935 83.221

Промене некретнина, постројења и опреме у 2009. години
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Пословни приходи са акцизом

Пословни приходи без акцизе

Акциза

млн. РСД

169.224

132.011

37.213

168.402

118.275

50.127

Пословни приходи са и без акциза

Пословни приходи по делатностима

у млн. РСД
2008. 2009.

Приход од продаје нафте и нафтних деривата 164.450 163.847
Приход од продаје услуге 1.167 569
Остали приходи 3.607 3.986

169.224 168.402

Главни добављачи и купци

68,0%

13,6%
1,2%

2,5%

14,6%

Остали

Србијагас јавно 
предузеће Нови Сад

SAP

Gazprom Neft Trading

Vitol S.A.

78,0%

4%4,4%
6,8%

6,9%

Еко Србија а.д.

Србијагас јавно 
предузеће Нови Сад

Лукоил-Беопетрол а.д.

ОМВ Србија д.о.о.

Остали

Обавезе према највећим добављачима
на дан 31. децембра 2009.

Преглед највећих купаца 
по оствареном промету у 2009. години
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у млн.  РСД
2009.  пре 
корекција

2009.  пре 
корекција 2009.  пре Корекције Корекције

2008. 2009. јануар 2009. феб.-дец. 
2009.

корекција
Укупно

Стање на
02. феб.

Обезвређење

I   II=V+VI+VII    III IV V=III+IV VI VII
Пословни приходи
Приходи од продаје 168.458      118.375 8.813 109.562 118.375 0 0
Приходи од активирања 
учинака и робе

694   724 24 700 724 0 0

Повећање (смањење) 
вредности залиха учинака

-225 -1.195 -1.402 207 -1.195 0 0

Остали пословни приходи 297 371 23 348 371 0 0
Укупни пословни приходи 169.224        118.275 7.458 110.817 118.275 0 0
Пословни расходи           
Набавна вредност продате 
робе

-39.401        -6.009 -655 -5.354 -6.009 0 0

Трошкови материјала -93.189 -68.610 -4.524 -64.086 -68.610 0 0
Трошкови зарада, накнада 
зарада и остали лични расходи

-14.087 -19.834 -1.176 -18.658 -19.834 0 0

Трошкови амортизације и 
резервисања

-6.915 -12.699 -545 -6.903 -7.448 -5.251 0

Остали пословни расходи -10.652 -13.224 -592 -12.632 -13.224 0 0
Укупни пословни расходи -164.244       -120.376 -7.492 -107.633 -115.125 -5.251 0
Пословни добитак (губитак) 4.980        -2.101 -34 3.184 3.150 -5.251 0
Финансијски приходи без 
курсних разлика

882      1.630 226 1.404 1.630 0 0

Финансијски расходи без 
курсних разлика

-2.769 -2.889 -183 -2.706 -2.889 0 0

Нето позитивне (негативне)
курсне разлике

-8.516 -3.497 -7.166 3.669 -3.497 0 0

Остали приходи 8.526 5.858 133 3.216 3.349 2.509 0
Остали расходи -11.014 -38.520 -123 -6.338 -6.461 -15.969 -16.090
Добитак (губитак) из редовног 
пословања пре опорезивања

-7.911 -39.519 -7.147 2.429 -4.718 -18.711 -16.090

Порез на добит -112 1.883 0 274 274 0 1.609
Порески расход периода 0 0 0 0 0 0 0
Одложени порески приходи
(расходи) периода

-112 1.883 0 274 274 0 1.609

Нето добит (губитак) -8.023         -37.636 -7.147 2.703 -4.444 -18.711 -14.481

АНАЛИЗА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ РЕЗУЛТАТА Упркос сложеној макроекономској ситуацији НИС је током већег дела 2009. године пословао са 
добитком, али је на нивоу целе године остварен нето губитак пре корекција стања имовине и обавеза 
на дан 02. фебруара 2009. године и по основу обезвређења имовине од 4,4 милијарде РСД. Разлог за то 
су значајни губици који су остварени у првом кварталу 2009. године, бројни неразрешени проблеми 
из прошлости који су резултовали признавањем губитака по основу обезвређења имовине и додатни 
трошкови у вези са смањењем броја запослених.

Нето добит за 2009. годину пре курсних разлика и једнократно исплаћених отпремнина у оквиру 
Програма добровољног одласка износи 3,1 милијарду РСД. 

Нето губитак за јануар 2009. године се највише односи на негативне курсне разлике настале услед 
нагле депресијације домаће валуте (7,1 милијарда РСД). У периоду фебруар-децембар 2009. године НИС 
је остварио добит из пословања у износу од 3,2 милијарде РСД, која је коришћена за исплату отпремнина 
по Програму добровољног одласка запослених (2,9 милијарди РСД), и добит по основу курсних разлика 
од преко 3 милијарде РСД услед раста вредности РСД у односу на USD. У складу са МСФИ, у почетном 
билансу стања компаније након стицања учешћа Гаспром њефт-а у НИС-у су извршене корекције стања 
имовине и обавеза на дан 02. фебруара 2009. године које су за резултат имале губитак у износу од 18,7 
милијарди РСД.

Такође, НИС је у циљу утврђивања реалне вредности имовине и обавеза ангажовао независног 
проценитеља, на основу чијих налаза је утврђен губитак у износу од 14,5 милијарди РСД, па укупан 
губитак за 2009. годину износи 37,6 милијарди РСД.
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РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ПО СЕГМЕНТИМА

Пословне активности НИС-а су организоване у четири основна правца:

Истраживање и производња нафте и природног гаса 
Прерада нафте
Промет ТНГ-а, нафте и нафтних деривата
Остало

1.
2.
3.
4.

у млн. РСД
Истраживање и 

производња
Прерада Промет Остало Укупно

Укупна актива
(средства)

42.788 58.488 26.145 16.630 144.051

Укупне обавезе -9.913 -26.074 -8.926 -66.855 -111.768
Нето средства 32.875 32.414 17.219 -50.225 32.283

Средства и обавезе сегмената на дан 31. децембар 2009.

БИТНИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ СЕ ДЕСИЛИ ОД ДАНА 
БИЛАНСА СТАЊА ДО ДАНА ПОДНОШЕЊА ИЗВЕШТАЈА

6. јануара 2010. године дошло је до промене у структури акционара НИС-а на основу Закона о 
бесплатним акцијама и Одлуке Владе о расподели тих акција грађанима Србије, запосленима и бившим 
запосленима НИС-а. Структура акционарског капитала на дан 6. јануара 2009. године:

Гаспром њефт ОАО 51%
Република Србија 29,92%
Мањински акционари 19,08%

Не постоје други материјално значајни догађаји 
који су се десили након датума биланса стања 31. 
децембра 2009. године.

51%

29,92%
Гаспром
њефт
Република
Србија

19,08% Мањински
акционари

Структура акционарског капитала НИС а.д. 
на дан 6. јануара 2010. године
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Приходи по извештајним сегментима потичу од следећег:

Истраживање и производња нафте и природног гаса генеришу приход продајом нафте и гаса 
рафинеријама и Србијагасу 
Прерада генерише приход продајом нафтних деривата сегменту Промета нафте и нафтних 
деривата
Промет нафте и нафтних деривата генерише приход кроз мрежу малопродајних и велепродајних 
објеката

Трансакције са зависним друштвима су обављане по тржишним ценама, односно званичним 
ценовницима НИС-а.

›

›

›

у млн. РСД

Истраживање и 
производња Прерада Промет Остало

Корекција 
стања на дан 
02. 02. 2009.

и обезвређење 
имовине 

Укупно

Пословни приходи 
сегмената

11.829 19.461 86.985 0 0 118.275

Интерни обрачун 
сегмената

6.416 60.983 224 0 0 67.623

Приходи укупно 18.245 80.444 87.209 0 0 185.898
Пословни добитак/
губитак

7.858 3.529 -7.686 -551 -5.251 -2.101

Финансијски 
приходи (расходи)

235 374 952 -6.317 0 -4.756

Остали приходи
(расходи)

-471 -12.847 13.399 -3.193 -29.550 -32.662

Добитак/(губитак) 
пре опорезивања

7.622 -8.944 6.665 -10.061 -34.801 -39.519

Одложени порез 0 0 0 274 1.609 1.883
Нето добитак/
(губитак)

7.622 -8.944 6.665 -9.787 -33.192 -37.636

Резултати извештајних сегмената у 2009. години

ПОРЕЗИ
Према информацијама о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Републике Србије за 

2008. годину укупно планирани јавни приходи за 2008. годину, износили су 624 милијарде РСД. У 2008. 
години НИС је имао учешће у пуњењу буџета у износу од око 53 милијарде РСД по основу плаћених 
пореза. У 2009. години планирани су јавни приходи у износу од 615 милијарди РСД при чему је НИС 
учествовао у пуњењу буџета у износу од око 73 милијарде динара. 

91,5%

8,5%

Остали
обвезници
НИС

88,1%

11,9%

Остали
обвезници
НИС

Учешће НИС-а у укупним јавним приходима
у 2008. години

Учешће НИС-а у укупним јавним приходима 
у 2009. години

у млн. РСД
2008. 2009.

Акциза 37.865 51.114
ПДВ 7.491 12.538
Царине и друге увозне дажбине 1.115 849
Рудна рента 423 576
Трошкови осталих пореза 6.137 7.964
Укупно 53.031 73.041**

Аналитички приказ обавеза по основу јавних прихода

Према Закону о буџету за 2008. и 2009. годину акциза чини значајан извор финансирања Републике 
Србије са процентуалним учешћем у укупним јавним приходима од 10,38% у 2008. и 19,09% у 2009. 
години. Највећи део акцизних прихода Република Србија остварује наплаћивањем акцизе на деривате 
нафте који чине више од 50% укупних акцизних прихода. Анализом укупних обавеза које је НИС имао по 
основу акцизе, може се закључити да је НИС имао значајно учешће у планираним приходима буџета по 
основу акцизе. 

** Укупан износ пореза је 74 млрд. РСД од чега је у Републици Србији око 73 млрд. РСД, а у Анголи око 1 млрд. РСД.
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2008. 2009.
Учешће НИС-а у укупним приходима 
Републике Србије по основу акцизе

37,6% 43,5%

Учешће НИС-а  у приходима 
Републике Србије по основу акцизе 
на нафтне деривате

74,2% 85,6%

62,4% 37,6%

Остали порески
обвезници
НИС

56,5% 43,5%

Остали порески
обвезници
НИС

Учешће НИС-а у укупним јавним приходима по 
основу акцизе у 2008. години

Учешће НИС-а у укупним јавним приходима по 
основу акцизе у 2009. години

ПОЛОЖАЈ НА ТРЖИШТУ И ГЛАВНИ КОНКУРЕНТИ

Производња домаће нафте 

НИС је једини произвођач нафте и гаса на 
домаћем тржишту. Производња домаће нафте 
(665,5 хиљада тона) и гаса (322 милиона кубних 
метара) у 2009. години је била највећа  у 
последњих шест година. На значајно повећање 
производње нафте утицало је увођење нових, 
савремених метода при експлоатацији нафте 
и гаса и коришћење савремене опреме за 
производњу нафте.

620

625

630

635

640

645

650

655

660

670

2004. 2005.

хиљ.тона

665

2006. 2007. 2008. 2009.

643
638

655

641 639

666

Производња домаће нафте 
од 2004. до 2009. године

ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

2009
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Конкуренција на тржишту малопродаје деривата нафте

Пад БНД у Србији од 2,8%, као и значајно смањење активности у грађевинској индустрији (11%) и 
индустрији транспорта (6%) , довело је до смањења како укупне потрошње моторних горива (моторни 
бензини, дизели и аутогас), тако и продаје горива на бензинским станицама.

Услед смањења прераде нафте за потребе трећих лица дошло је до повећања учешћа НИС-а у потрошњи 
моторних бензина и Д2 као и до повећања учешћа у укупном промету моторних горива за 1,94% у 

1.934
2.123 - 8,9%

2008. 2009.

-5,42%

29,8% 29,7%

НИС

27%21,4%

48,8% 43,3%

Интернационалне
компаније

Остали

+5,55%

-0,12%

у хиљ. тона

2008. 2009.

+2,8%

-58,7%

2.550 2.622

608 251

2.873
3.158

Трећа лица

НИС

-9,0%
у хиљ. тона

Учешће у продаји на 
бензинским станицама у РС

Учешће у потрошњи у РС

2008. 2009.

+2,68%

-2,68%

62,5% 65,2%

37,5% 34,8%

3.4483.920

Остали

НИС

у хиљ. тона

Прерада нафте

У односу на 2008. годину прерада нафте за 
сопствене потребе порасла је за 3% и износила 
је 2.622 хиљаде тона. Истовремено, опадајућа 
и нестабилна потражња деривата нафте, уз 
честе диспаритете увозних и произвођачких 
цена, условили су пад прераде сирове нафте у 
рафинеријама НИС-а за потребе трећих лица.

Положај на тржишту прераде нафте 

односу на 2008. годину. С друге стране, од септембра 2009. године НИС увози само ТНГ, што је довело до 
најмањег учешћа НИС-а у увозу деривата од 2005. године. Због утицаја наведених фактора промењена 
је структура учешћа НИС-а и интернационалних компанија у малопродаји моторних горива, зависно 
од врсте моторног горива. Упркос смањењу укупне потрошње моторних горива, дошло је до повећања 
учешћа НИС-а у укупној потрошњи у Републици Србији (са 62,5% на 65,2%).

Код великог броја аутомобила у возном парку Србије постоји могућност коришћења ТНГ-а и моторних 
бензина па потрошња углавном зависи од односа цена ових деривата. Поред тога, као резултат  светског 
тренда преласка на дизел моторе, укупна потрошња ових деривата је већ неколико година у паду. У 2009. 
години је забележен пад од 0,6%, уз смањење МБ 95 од чак 20,5%, док БМБ 95 бележи пораст од 3,5%.

Тренд смањења потрошње дизел горива Д2 у односу на евро дизел је настављен и у 2009. години. На 
ову чињеницу поред све већег присуства новијих дизел мотора утиче и често присутна разлика у цени 
која омогућава већи профит компанијама када Д2 супституишу увозним евро дизелом.    
 

Због утицаја свих горе наведених фактора, промене учешћа у малопродаји моторних горива варирају, 
тако да је удео  НИС-а незнатно опао за 0,12%, удео интернационалних нафтних компанија је порастао за 
5,55%,  а учешће осталих  учесника на тржишту деривата је опало за 5,42%.

Првобитно усвојени план капиталних улагања за 2009. годину је износио 423 милиона EUR (34,3 
милијарде РСД по тадашњем курсу од 80 РСД). Након промене власничке структуре план за 2009. 
годину је преиспитан и у априлу је дефинисан нови план инвестирања у износу од 91,2 милиона EUR (9,1 
милијарди РСД по тадашњем планском курсу).

У 2009. години су потписани уговори у вези са пројектом изградње комплекса за лаки хидрокрекинг 
и хидродораду у Рафинерији Панчево (MHC/DHT+H2) у вредности преко 160 милиона EUR, који ће 
омогућити производњу горива у складу са евро 5 стандардима. Овај пројекат је најзначајнија планирана 
инвестиција НИС-а у наредне три године.

Највећа капитална улагања

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

Поред поменутог пројекта, у току 2009. године су завршени радови на следећим објектима у оквиру 
НИС Петрол-а:

Реконструкција три бензинске станице (Шабац, Пожаревац, Адашевци Север) 
Изградња једне нове бензинске станице (Крушевац 5)

›
›
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Плаћање за капиталне инвестиције
у 2009. у млрд. РСД

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Плаћено
из ГПН зајма

Плаћено
из OCF

MHC/DHT
+ Водоник

Екологија Ангола PPOF
и подршка

основне
делатности

Пројекти
са

еколошким
ефектом

Остало Укупно

5,75

4,69

1,06

3,31

0,42
0,50

1,28

1,12

9,06

9,06

Уградња и инсталација за ТНГ (течни 
нафтни гас) на 9 пумпи 

Значајна улагања су такође извршена у 
НИС Нафтагасу на пројектима за повећање 
производње нафте и гаса:

Фрактурирање 
ЕСП пумпе (електричне потапајуће

        пумпе)
Нове бушотине на подручју Општине 
Кикинда
Ангола

Најзначајнија капитална улагања везана за 
екологију су извршена у Рафинерији Панчево, 
где је инвестирано 0,8 милијарди РСД. 
Најзначајнији инвестициони пројекти у овом 
домену су:

Реконструкција пристаништа 
FCC (каталитички крекер флуида) 
Реконструкција аутопунилишта

›

›
›

›

›

›
›
›

Опис других битних инвестиција

Осим инвестиција у капацитете за обављање 
делатности, НИС је током 2009. године извршио 
значајна улагања у развој и унапређење 
информационог система. Највећа улагања 
су извршена у SAP софтвер у износу од 0,64 
милијарде РСД, која обухватају побољшање 
система и постојећих модула. Уједно су извршене и организационе припреме и оспособљавање  за 
увођење „Bulk”  логистике.

Извршено је улагање од 0,2 милијарде РСД у куповину рачунарске опреме и софтвера (радне станице, 
сервери за повезивање бензинских станица, нове лиценце за унапређење радних платформи са Win-
dows XP и Office 2003 на Windows 7 и MS Office 2007). 

Начин финансирања

Финансирање из средстава 
Гаспром њефт

5,75 млрд. РСД

Финансирање из средстава 
компаније

3,31 млрд. РСД

Укупно 9,06 млрд. РСД

63,4% 36,6%
Средства
компаније

Гаспром њефт
5,75 3,31

Плаћено 2008. Плаћено 2009.

-13%

-68%

2,30

1,05

Пројекат са
економским
ефектом

1,05

0,92

1,20

2,84

1,69

6,04
Екологија

PPOF/подршка 
пословању

Консултантске
услуге

-54%

257%

у млрд. РСД

8,03

9,06
Побољшана је структура буџета капиталних 

улагања: 6 милијарди РСД од укупних 
инвестиција су инвестиције са економским 
ефектом (позитивна нето садашња вредност).

Извори финансирања

Инвестиције у људске ресурсе
НИС је посвећен континуираном професионалном развоју запослених, као једног од најважнијих 

ресурса компаније. Током 2009. године НИС је извршио рационализацију постојећих програма 
професионалног развоја и издвојио око 50 милиона РСД за ове намене.

у млн. РСД
Tрошкови обуке 2008. 2009.

Трошкови стручног образовања 130,1 44,6
Трошкови саветовања 34,8 4,5
Трошкови чланарине пословних 
удружења 

1,1 1,0

Укупно 166 50,1

Трошкови обуке запослених



И РАЗВОЈНИ
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СТРАТЕШКИ ПЛАН НИС-а ДО 2014. ГОДИНЕ

У оквиру своје петогодишње стратегије НИС намерава, да до 2014. године постигне раст вредности, 
повећа своју ефикасност и финансијску стабилност, смањи износ дуга у поређењу с оперативним 
приходом до нивоа најбољих узора европске праксе. По сегментима пословања, НИС планира, да до 
2014. године за 40% повећа обим експлоатације, а за 20% обим резерви угљоводоника. Захваљујући 
завршетку реконструкције рафинерије у Панчеву, за преко 50% повећаће се обим прераде, а већи 

ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА, ДУГОРОЧНА
И КРАТКОРОЧНА СТРАТЕГИЈА ДРУШТВА

Стратегија развоја НИС-а је заснована на детаљној анализи ситуације у домаћој нафтној привреди и 
у региону, као и на прогнози њеног даљег развоја. Фокус је на производњи, преради, малопродаји и 
нафтним сервисима као кључним стратегијским сегментима пословања, који обезбеђују уравнотежен 
развој НИС-а у целини. Опредељење НИС-а је стандардизација свих пословних процеса и политика 
сертификације система управљања у складу са стандардима ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 усмерена 
приоритетно на процесе који су у директној комуникацији са тржиштем.

Дугорочни стратешки циљ НИС-а је да постане конкурентна компанија на Јужно-Европском тржишту 
и регионални актер са најбржим растом обима производње, прераде и малопродаје на Балкану, што 
подразумева:

Раст производње нафте и гаса и резерви угљоводоника захваљујући геолошко-истражним 
радовима
Производњу моторних горива у складу са ЕУ стандардима
Лидерску позицију на тржишту Републике Cрбије уз обезбеђење стабилног раста испорука на 
домаћем тржишту и на Балкану
Могућност стварања заједничких предузећа и стратешких савеза са компанијама-партнерима у 
Србији и иностранству

Краткорочни стратешки циљ НИС-а је да се нађе међу најстабилнијим, најефикаснијим нафтним 
компанијама Европе и да створи базу за даљи квалитативни раст пословања у перспективи, што 
подразумева:

Растући обим и ниску цену производње
Прераду уз повећање удела светлих деривата и смањење оперативних трошкова
Водећу продајну мрежу у Републици Србији
Пласман производа на тржишту Балкана и Европе

›

›
›

›

›
›
›
›

део произведених нафтних деривата биће у складу са европским квалитетом. Планира се суштинско 
побољшање система организације продаје, повећавајући не само удео на тржишту, него и ефикасност 
сваког конкретног малопродајног субјекта. Такође, једно од тежишта петогодишње стратегије јесте 
постизање унутрашње ефикасности. 

Ради остварења ове стратегије, формулисани су следећи циљеви:

Повећање показатеља раста производње, прераде и прометне мреже
Повећање удела у промету деривата на тржишту Републике Србије 
Повећање количине продаје деривата преко сопствене малопродајне мреже
Повећање обима извоза 
Циљна тржишта - Република Србија и Балкан
Смањење цена производње
Смањење трошкова прераде

Укупан обим капиталних улагања предвиђених стратегијом до 2014. године износиће 101 милијарду 
динара. Готово половина ове суме биће утрошена на реализацију пројекта модернизације прерађивачких 
капацитета, као и на еколошке пројекте.

›
›
›
›
›
›
›
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РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Изградња комплекса за лаки хидрокрекинг и хидродораду
у Рафинерији Панчево ( МНС/DHT пројекат )

Изградња комплекса MHC/DHT+H2 (постројења за лаки хидрокрекинг) омогућиће НИС-у да после 
његовог пуштања у погон обезбеди производњу моторног горива које је у складу са евро 5 стандардима. 
Реализација пројекта је започета  2009. године, а завршетак се очекује 2012. године. Комплекс ће 
обухватати пет нових производних постројења. Осим тога у оквиру изградње комплекса биће 
реконструисано, модернизовано и изграђено још 19 објеката индустријске инфраструктуре, неопходне 
за рад постројења за хидрокрекинг и хидродораду. 

Циљеви пројекта су обезбеђивање конкурентности НИС-а у условима либерализације српског тржишта 
нафтних деривата, планиране за крај 2010. године, максимално поштовање домаћих и европских 
еколошких стандарда.

Позитивни ефекат имаће и нов начин снабдевања енергијом, који ће омогућити смањење цене 
нафтних деривата због смањења потрошње електричне енергије, као и позитивни еколошки ефекат у 
раду рафинерије, кроз изградњу додатних уређаја за чишћење, што ће допринети значајном смањењу 
загађења ваздуха у Панчеву и околини. Поред свега овога, пројектом је предвиђено стварање система 
за индустријски отпад, чији ће рад омогућити да се избегне загађење ваздуха, подземних и надземних 
вода и тла.



БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

ИНДУСТРИЈСКА
БЕЗБЕДНОСТ
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Индустријска безбедност

Послови ХСЕ (индустријске безбедности, безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, експлозија 
и хаварија и заштите животне средине) током 2009. године реализовани су у складу са важећим прописима 
Републике Србије и стандардима Гаспром њефт групе и НИС-а у овој области.

У циљу смањења штетног утицаја сопствене делатности на безбедност и здравље запослених, 
ангажованих извођача радова и других лица која се налазе у радној средини остварено је управљање 
ризицима ХСЕ, полазећи од Закона о безбедности и здрављу на раду, Конвенције међународне 
организације рада бр. 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној околини, као и Директиве 
Европске Уније 89/391/ЕЕЦ о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља радника 
на раду. 

Током 2009. године наставило се са сертификацијом система управљања сагласно стандардима ISO 
9001 и ISO 14001 у НИС Нафтагасу, Рафинеријама нафте у Панчеву и у Новом Саду, као и са активностима 
акредитације контролних и испитних лабораторија. У истом периоду, реализован је пројекат унапређења 
система управљања индустријске сигурности, заштите животне средине и управљање ризиком (ESPRIT).

Безбедност и здравље на раду 

Нарочито нам је битно да истакнемо да у 2009. години није било смртних случајева, нити случајева 
инвалидности насталих у технолошком процесу, што представља резултат примене превентивних мера, 
обучавања запослених за безбедан рад, увођења савремених технологија, унапређења услова рада и 
радне околине и коришћења колективних и личних заштитних средстава и опреме у процесу рада.

ИНДУСТРИЈСКА БЕЗБЕДНОСТ, БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

ОПШТИ ПОДАЦИ О НИС а.д. 
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НИС је генерални спонзор Одбојкашког клуба НИС Војводина, најуспешнијег одбојкашког клуба 
у држави, који у својој историји има 13 првенстава, 10 купова и 2 трећа места у Купу европских 
шампиона.

У оквиру подршке дечјем спорту НИС је генерални покровитељ покрета Мини Баскет, кошаркашке 
организације за најмлађе категорије.

Поред наведених спортских клубова и организација, НИС подржава и Женски кошаркашки клуб 
Војводина, Карате клуб НИС, Кошаркашки клуб Спартак и Женски одбојкашки клуб Спартак. 

Развој Нафтне индустрије Србије као ресорног лидера у Балканском региону немогућ је без стварања 
позитивног односа према њеном пословању од стране српске и међународне јавности. Стратегија НИС-
а  у домену друштвене одговорности се заснива на следећим принципима пружања добротворне и 
спонзорске помоћи:

Регионални принцип - Подразумева реализацију добротворних пројеката у регионима где компанија 
има производне, комерцијалне или друге интересе везане за развој пословања. Овај принцип 
карактерише  НИС као поузданог партнера, ствара окружење сарадње и стабилну позитивну 
перцепцију становништва о пословању компаније.
Перспективност - Као компанија, која је заинтересована за проширење тржишта продаје, НИС 
разматра спонзорства и донације као инвестицију у будућност у оним областима које компанија 
сматра да су перспективни, са тачке гледишта развоја пословања.
Ефикасност - Пројекти спонзорстава и донација морају давати максимални ефекат како с позиције 
трошења средстава од стране прималаца, тако и са позиције позитивног ефекта на имиџ компаније 
међу становништвом региона и кроз квалитетну сарадњу са властима. Важан резултат такође 
представља и стварање позитивне климе за реализацију инвестиционих пројеката и пројеката 
везаних за развој пословања.
Доступност и транспарентност добротворне активности - Представљају неопходан услов за 
обезбеђење ефикасности трошења средстава. Пројекти који се реализују треба да буду блиски 
потребама и разумљиви становништву, с једне стране, а са друге стране - да обезбеде неопходну 
отвореност у контроли средстава.
Јединственост - У циљу избегавања сукоба интереса у већини пројеката, НИС се труди да избегава 
учешће заједно са компанијама-конкурентима.

За подршку програма друштвене одговорности, НИС је током 2009. године издвојио 167 милиона РСД . 

У складу са стратегијом  друштвено одговорног пословања  и усвојеном Политиком  за спонзорства и 
донације, НИС је спонзорства и донације поделио у пет приоритетних програма:

›

›

›

›

›

Енергија спорта 

Програм је орјентисан на подршку врхунског спорта, клубова и репрезентација, првенствено у  области 
кошарке, тениса, одбојке, ауто-мото спорта, као и дечјег спорта. Цео програм је усмерен на пропаганду 
спорта и здравог начина живота.

Кључни пројекат програма „Енергија спорта” је спонзорство Кошаркашког клуба Партизан од стране 
НИС-а, који се већ трећу годину за редом пласира у осам најбољих у елитном европском такмичењу 
Евролиге.

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
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Култура без граница

Програм је усмерен на подршку важних националних и европских културних манифестација  и 
фестивала у различитим регионима  Србије, као и на подршку руско-српске културне сарадње. У оквиру 
овог програма издвајамо следеће манифестације:

Еxit - Највећи фестивал поп музике у југоисточној Европи. Више пута награђиван и као најбољи европски 
фестивал. Сваке године га посети 200.000 људи од којих бар 50.000 странаца.

Гуча - Фестивал српске трубе. Манифестација која промовише српску културу и традицију са преко пола 
милиона посетилаца годишње. 

Nisville - Највећи џез фестивал у југоисточној Европи.  На њему учествују најзначајнији џез музичари из 
целог света.

Остала спонзорства у оквиру приоритетног програма „Култура без граница” су позоришна смотра 
„Стеријино позорје” као и дечији фестивали „Змајеве дечије игре” и „Радост Европе”.
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Хуманитарни пројекти

Програм обухвата пројекте подршке социјално угроженим категоријама грађана или јавних 
организација, као и једнократне акције за подршку настрадалима. Кроз реализацију донаторских 
програма, НИС исказује намеру компаније да активно учествује не само у индустријским и економским, 
већ и у социјалним областима од интереса за друштво у целини.

НИС наступа као пријатељска снага друштва и бизнис-партнер државе у циљу решавања социјалних 
проблема.

Сарадња ради развоја

Пројекти који спадају у овај програм оријентисани су на учвршћивање партнерских односа са 
регионима у којима компанија послује, локалним властима и становништвом. Програм се формира на 
бази приоритетних пројеката региона, реализује се са локалним властима кроз Споразуме о социјално-
економској сарадњи. У оквиру програма „Сарадња ради развоја” посебан значај даје се принципу 
отворености и транспарентности. 

Руководећи се жељом да се помогне напретку у свим областима живота у Србији, нарочито у областима 
у којима послује компанија, НИС је са Извршним већем Војводине потписао Споразум о стратешкој 
сарадњи у области екологије, економског развоја, побољшања инвестиционе климе и решавања 
социјалних проблема региона. 

На основу Споразума о стратешкој сарадњи, потписани су и посебни споразуми с појединим градовима и 
општинама: Новим Садом, Панчевом, Кикиндом, Зрењанином, Новим Бечејом, Србобраном и Кањижом.

Блиско сарађујући са локалном самоуправом у регионима од интереса за компанију, НИС обезбеђује 
финансијска средства за приоритетне пројекте за локалну самоуправу и становништво. У прошлој години 
у оквиру програма „Сарадња ради развоја”  реализовани су еколошки пројекти, културне манифестације,  
подржане институције као што су дечији вртићи, школе, спортски центри и клубови, домови културе,  
финансирана је изградња сигурне куће, дневног центра за децу са посебним потребама и купљен је 
неопходни ултразвучни апарат за болницу у Панчеву. Споразум о социјално-економској сарадњи је 
потврда разумевања да је корпоративни индустријски развој немогућ без уравнотеженог и одговорног 
односа према друштву.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НИС а.д. 
на дан 31.12.2009.

Наука и млади таленти

Програм има за циљ подршку и  развој научног потенцијала ресорних факултета, подршку истраживања  
и научних открића и развој талентованих ђака и студената.

НИС је у 2009. години подржао систем образовних програма истраживачке станице „Петница“ намењен  
младима из свих делова Србије.

Истраживачка станица „Петница” је јединствена институција ове врсте у Србији. Током две и по деценије 
успешног рада организовала је преко 2.500 разних курсева, кампова и семинара на којима је учествовало 
преко 40.000 ученика.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НИС а.д. 
на дан 31.12.2009.
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Заштита животне средине је један од главних приоритeта и интегрални  део стратегије ефикасног 
управљања НИС-ом. Политика компаније у области екологије се заснива на:

Минимизацији негативних последица од реализације производне делатности и побољшању 
еколошких карактеристика квалитета произведеног горива 
Добровољној иницијативи компаније у области очувања и обнављања природних ресурса. 

Компанија спроводи велике пројекте, усмерене на усклађивање процеса производње с европским 
нормама, максимално смањење емисије/изливања штетних материја и стварање савременог система 
мониторинга животне средине који омогућава оперативно реаговање на промене еколошке ситуације.

1.

2.

У 2009. години у пројекте заштите животне средине је инвестирано 4,2 милијарде РСД. У 2008. години 
је за ове инвестиције утрошено 2,1 милијарда РСД, што представља значајно повећање од скоро 100%. 
Највећи део инвестиција које се односе на заштиту животне средине био је усмерен у:

 
Пројекте који су везани за изградњу нових технолошких постројења (MHC/DHT) која могу да 
задовоље еколошке захтеве ЕУ и то како захтеве за рад постројења тако и захтеве за квалитет 
производа са тих постројења
Реконструкцију ауто и железничких пунилишта, уградњу система за контролу испарења, постројења 
за рекуперацију бензинских пара, реконструкцију бензинских станица
Мониторинг емисија и имисија, мониторинг подземних и отпадних вода, санацију земљишта, 
санацију зауљене канализације у рафинеријама  и слично.

Пројекти унапређења технолошког развоја и заштите животне средине у НИС-у су превасходно 
руковођени концептом чистије производње и применом најбољих доступних техника, у смислу 
интегрисане заштите и превенције/смањења загађења ваздуха, вода и земљишта као и контроле 
управљања отпадом.

1.

2.

3.

ЕКОЛОШКА ОДГОВОРНОСТ
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РЕЧНИК

БМБ - Безоловни моторни бензин

БНД - Бруто национални доходак

ГРР  - Геолошки развој земљишта

ГТМ  - Геолошке техничке мере

Друштво - Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад

ЕСП пумпе  - Electrical submersible pump - 
Eлектричне потапајуће пумпе

ЗГД - Заменик Генералног директора

ISO - International Organization for Standardization 
- Међународна организација за стандардизацију
 
OHSAS - Occupational Health and Safety Management 
System - Међународно признати стандард процене 
здравља и безбедности система управљања

Купопродајни уговор - Уговор о куповини 51% 
учешћа у НИС-у између Гаспром њефт-а и Републике 
Србије

МБ - Моторни бензин

MHC/DHT+H2 - Благи хидро крекинг и директни 
хидро третман + водонично постројење

РЕЧНИК
МСФИ - Међународни стандарди финансијског 
извештавања

НАП - Нафтагас промет

НГС  - Нафтагас

Overdraft - Дозвољено прекорачење по рачуну

СИП  - Средњорочни инвестициони план
  
СТС  - Стручне службе

ТНГ - Течни нафтни гас

УСЛ. Т - Условне тоне

FCC - Fluid catalytic cracker  - Каталитички крекер 
флуида

ФНРЈ - Федеративна Народна Република Југославија

ХСЕ - Индустријска безбедност и здравље на раду, 
заштита од пожара, експлозија и хаварија и заштита 
животне средине

CO2 - Угљеник диоксид
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Прилог 1 - Мишљење Ревизора о финансијским извештајима



ОПШТИ ПОДАЦИ О НИС а.д. 
на дан 31.12.2009.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НИС а.д. 
на дан 31.12.2009.

* Друштво је извршило рекласификацију упоредних података (Напомена 2.1.1. уз Финансијске извештаје) које су имале утицаја на: 

Залихе - пренос потраживања по основу акцизе у износу од 0,6 млрд. РСД и

Готовину - пренос депозита са роком доспећа до 90 дана у износу од 3,4 млрд. РСД

›

›

у млн. РСД
Биланс успеха 31. 12. 2008. 31. 12. 2009. 2009. година пре корекција 

стања на дан 02. 02. 2009.
Пословни приходи са акцизом 169.607 168.829 168.829
Акциза -37.213* -50.127* -50.127*
Пословни приходи без акцизе 132.394 118.702 118.702
               Приходи од продаје 168.903 118.578 118.578
               Приходи од активирања учинака и робе 697 725 725
               Смањење вредности залиха учинака -226 -981 -981
               Остали пословни приходи 233 380 380
Пословни расходи -164.812 -121.010 -115.759
               Набавна вредност продате робе -39.582 -6.186 -6.186
               Трошкови материјала -93.033 -68.676 -68.676
               Трошкови зарада, накнаде зарада и
               остали лични расходи

-14.170 -19.984 -19.984

               Трошкови амортизације и резервисања -6.976 -12.744 -7.493
               Остали пословни расходи -11.051 -13.420 -13.420
Пословни добитак (губитак) 4.795 -2.308 2.943
Финансијски приходи 8.505 11.125 11.125
Финансијски расходи -18.908 -15.885 -15.885
Остали приходи 8.553 5.880 3.371
Остали расходи -11.022 -38.528 -6.469
Губитак пре опорезивања -8.077 -39.716 -4.915
Порез на добитак -113 1.950 341
               Порески расходи периода -111 0 0
               Одложени порески приходи (расходи)
               периода

-2 1.950 341

Нето губитак -8.190 -37.766 -4.574
Укључујући обезвређења имовине (на основу 
извештаја независног проценитеља)

0 0 -14.481

Укључујући корекције стања на дан 02. 02. 2010. 0 0 -18.711
Нето губитак укључујући обезвређења имовине 
(на основу извештаја независног проценитеља) 
и корекције стања на дан 02. 02. 2010.

0 0 -37.766

Биланс успеха

* Акциза садржана у реализованим производима

Прилог 2 - Консолидовани финансијски извештаји

у млн. РСД

Актива 31. 12. 2008. 31. 12. 2009. 

Стална имовина 113.525 96.357

               Нематеријална улагања 5.463 4.800

               Некретнине, постројења, опрема 100.145 86.388

               Инвестиционе некретнине 739 500

               Дугорочни финансијски пласмани 7.178 4.669

Обртна имовина 47.669 48.344

              Залихе 24.424* 23.031

              Стална средства намењена продаји 0 136

              Потраживања 14.249 11.394

              Потраживања за више плаћени порез на добитак 507 42

              Краткорочни финансијски пласмани 2.658* 861

              Порез на додату вредност и АВР 1.771* 4.157

              Готовински еквиваленти и готовина 4.060* 8.723

Укупна пословна имовина 161.194 144.701

Укупна актива 161.194 144.701

Ванбилансна актива 106.529 151.212

Пасива 2008. 2009.

Капитал 69.634 32.020

               Основни и остали капитал 87.152 87.157

               Резерве 889 889

               Ревалоризационе резерве 61 0

               Нереализовани добици по основу ХоВ 137 130

               Нереализовани губици по основу ХоВ -33 -28

               Нераспоређени добитак (губитак) -18.572 -56.128

Дугорочна резервисања и обавезе 21.007 57.482

               Дугорочна резервисања 7.879 16.112

               Дугорочни кредити 12.245 34.733

               Остале дугорочне обавезе 883 6.637

Краткорочне обавезе 66.671 53.267

               Краткорочне финансијске обавезе 47.409 18.567

               Обавезе из пословања 11.509 23.337

               Остале краткорочне обавезе 4.218 4.047

               Обавезе по основу пореза на додату

               вредност и осталих јавних прихода и ПВР

3.374 7.315

               Обавезе по основу пореза на добитак 161 1

Одложене пореске обавезе 3.882 1.932

Укупна пасива 161.194 144.701

Ванбилансна пасива 106.529 151.212

Биланс стања
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у млн. РСД

Акцијски 
капитал

Остали 
капитал

Резерве
Ревало-

ризационе 
резерве

Нереали-
зовани 

добици по 
основу ХОВ

Нереали-
зовани 

губици по 
основу ХОВ

Нераспо-
ређена 
добит

(губитак)

Укупно

Стање 1. јануара 
2008.

81.530 5.619 484 276 0 0 -6.921 80.988

Финансијска 
средства 
расположива за 
продају

0 0 0 -215 137 -33 0 -111

Пренос на резерве 
5%

0 0 405 0 0 0 -405 0

Корекција пореза 
на добит 

0 0 0 0 0 0 -23 -23

Ефекат смањења 
одложених 
пореских обавеза

0 0 0 0 0 0 755 755

Остало 0 3 0 0 0 0 -4 -1
Дивиденде за 2007. 0 0 0 0 0 0 -4.048 -4.048
Умањење обавезе 
за дивиденде

0 0 0 0 0 0 264 264

Губитак 0 0 0 0 0 0 -8.190 -8.190
Стање 31. 
децембра 2008.

81.530 5.622 889 61 137 -33 -18.572 69.634

Стање 1. јануара 
2009.

81.530 5.622 889 61 137 -33 -18.572 69.634

Нереализовани 
добици
(губици) по основу 
ХОВ расположивих 
за продају

0 0 0 0 -7 5 0 -2

Укидање 
ревалоризационих 
резерви

0 0 0 -61 0 0 0 -61

Остало 0 0 0 0 0 0 215 215
Губитак 0 5 0 0 0 0 -37.771 -37.766
Стање 31. 
децембра 2009.

81.530 5.627 889 0 130 -28 -56.128 32.020

Извештај о променама на капиталуИзвештај о новчаним токовима

у млн. РСД
2008. 2009.

Токови готовине из пословних активности -12.106* 17.500
Приливи готовине из пословних активности 174.874 185.401
Одливи готовине из пословних активности -186.980 -167.901
Токови готовине из инвестиционих активности -10.550 -9.363
Приливи готовине из инвестиционих активности 1.030 9
Одливи готовине из инвестиционих активности -11.580 -9.372
Токови готовине из активности финансирања 25.666 -3.520
Приливи готовине из активности финансирања 26.102 82.002
Одливи готовине из активности финансирања -436 -85.522
Укупан нето новчани ток 3.010 4.617
Стање готовине на почетку периода 1.862 4.060
Курсне разлике - готовина и еквиваленти готовине -812 46
Стање готовине на крају периода 4.060 8.723

* Друштво је извршило рекласификацију упоредних података (Напомена 2.1.1. уз Финансијске извештаје) које су имале утицаја на: 

Токове готовине из пословних активности - пренос депозита са роком доспећа до 90 дана са краткорочних финансијских пласмана 

на готовину у износу од 3,4 милијарде РСД

›
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