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Disclaimer 
 

Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад („Друштво“) и састоји се од слајдова који садрже 
информације у вези са Друштвом у циљу представљања инвеститорима. Ова презентација не представља било 
какву понуду или позив на давање понуде, или било какво навођење на давање понуде за продају или куповину 
или упис акција или других хартија од вредности Друштва, нити ова презентација, ни било који њен део, као ни 
чињеница да је ова презентација учињена доступном или дистрибуирана, не могу представљати основ за било 
какав уговор или инвестициону одлуку, и у ту сврху се на њу није могуће ослонити. 

Сви посетиоци ове презентације који разматрају куповину или продају хартија од вредности се овим путем 
упозоравају да би било која куповина или продаја требала да буде учињена и на основу информација које су 
садржане у другим јавно доступним документима  и које треба користити у складу са ограничењима садржаним у 
овим документима. Не сме бити ослањања у било коју сврху на информације које су наведене у овој презентацији, 
или било који садржај који је изнет приликом њеног представљања, или на њену потпуност, тачност или 
исправност. Информације наведене у овој презентацији не смеју бити третиране као давање инвестиционог савета 
или препоруке. Све разумне мере су предузете у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији 
буду тачне, и да изражена мишљења буду исправна и разумна. Ова презентације није усвојена од стране органа 
Друштва. Следствено томе, никаква изјава или гаранција, експлицитна или имплицитна, у вези са тачношћу, 
потпуношћу или исправношћу информација или мишљења који су садржани или разматрани у овој презентацији 
није дата од стране или у име Друштва или било ког од његових акционара, директора, заступника, запослених или 
било ког другог лица. Ни Друштво ни било који од његових акционара, директора, заступника или запослених нити 
било које друго лице не прихватају било какву одговорност за било који губитак који може настати по основу или у 
вези са употребом ове презентације или њеног садржаја или на било који други начин који има везе са овом 
презентацијом. 
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Информације у овој презентацији садрже изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим 
догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, изјаве у вези са намерама Друштва, веровања или 
тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања Друштва, финансијским стањем и 
ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским гранама у којима Друштво послује. Из разлога што 
се односе на догађаје и зависе од околности које могу али не морају да се остваре у будућности, изјаве о 
неизвесним будућим догађајима по својој природи подразумевају ризике и неизвесност, укључујући али се не 
ограничавајући на ризике и неизвесности које је Друштво идентификовало у другим јавно доступним документима. 
Друштво упозорава да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима остварити у 
будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у 
којој Друштво послује могу у значајној мери да се разликују од оних који су представљени или претпостављени 
изјавама о неизвесним будућим догађајима који су садржани у овој презентацији. Додатно, и уколико резултати 
пословања Друштва, његово финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво 
послује буду у складу са овде садржаним изјавама о неизвесним будућим догађајима, такви резултати и развој 
нису индикативни за резултате и развој у наступајућим периодима. Информације садржане у овој презентацији 
дате су на датум ове презентације и могуће су њихове измене без претходне најаве.  

Ниједно лице није под било каквом обавезом да ажурира и одржава актуелним овде садржане податке.  

Посећивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима.  
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Мисија, визија и вредности НИС-а 
 

ВРЕДНОСТИ НИС-а: 

МИСИЈА 
 

Одговорно користећи 
природне ресурсе и 

савремене 
технологије, пружити 
људима балканског 
региона енергију за 
покрет ка бољем. 

 

 
ВИЗИЈА 

 
Вертикално интегрисана 

енергетска компанија НИС 
биће признати лидер 

балканског региона у свом 
ресору, по динамици одрживог 

развоја и повећања 
ефикасности; показујући висок 

ниво друштвене и еколошке 
одговорности, као и 

савремене стандарде  
услуга клијентима. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ 
 

стицање савременог 
знања у циљу сталног 

унапређења стручности, 
и способност да се она 
примени у конкретном 

процесу рада. 

ПОЗИТИВНОСТ И 
САРАДЊА 

 
Спремност да се учествује у 

мултифункционалним 
групама и пројектима, 

предусретљивост према 
захтевима колега из других 

делова компаније, спремност 
да се размене информације, 

способност за рад у тиму. 

ИНИЦИЈАТИВА И 
ОДГОВОРНОСТ 

 
проналажење и 

предлагање нових 
решења, како у домену 
радних обавеза, тако и 

шире, у сфери интереса 
компаније 

ЗАЈЕДНИЧКИ 
РЕЗУЛТАТ 

 
Заједнички подухват у 

циљу остваривања 
видљивог и упечатљивог 

резултата, тежња ка 
постизању успеха уз 
неизоставну помоћ 

једних другима 



Завршен test-run новог 
комплекса МНС/DHT. 
Обезбеђена континуирана 
производња моторних 
горива према стандарду 
Евро 5.  
 
Престанак производње на 
локацији Нови Сад. Почетак 
реализације пројекта 
«Производња базних уља». 

Од 1.3.2013. године 
преузето је 28 бензинских 
станица ОМВ-а у Босни и 
Херцеговини, након што је 
надлежна институција за 
заштиту конкуренције 
одобрила уговор између 
НИС-а и ОMV BH d.o.o 

 
Отварена бензинска 
станица НИС Петрол у 
Републици Српској 

Потписан уговор о 
преузимању 50% пројекта 
изградње ветропарка 
Пландиште, инсталисане 
снаге 102 МW 
Планирање, пројектовање и 
изградња малих 
когенеративних 
постројења.  Почетак рада 
прве когенерације се 
очекује у мају.  
Ремонти бушотина у 
општини Кикинда, које ће 
бити коришћене за 
добијање геотермалне воде 
потребне за пројекат 
„Даљинског грејања 
Кикинде из геотермалних 
извора“. 

Q1 2013  
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Q1 2013: HSE показатељи су значајно 
побољшани, али још увек знатно нижи од 
најбоље светске праксе 

9,43 

1,64 
4,63 

Q1 2012 План Q1 2013 Q1 2013

Улагања у еколошке пројекте, у млн. USD 

182% 

Повећање индекса транспарентности 

Q1 2012 Q1 2013

1.741 1.561 

78 117 

31 43 

0 1 
велики догађаји 
 
 
средњи догађаји 
 
 
мали догађаји 
 
потенцијални 
догађаји 
 

Коефицијент перфорације цевовода* 

0,32 
0,48 0,51 

0,0

0,2

0,4

Q1 2012 План Q1 
2013 

Q1 2013

6% 

0,5 
0,47 

0,51 

0,40

0,45

0,50

Q1 2012 План Q1 
2013 

Q1 2013

4,57 4,11 

1,73 
0

1

2

3

4

5

Q1 2012 План Q1 
2013 

Q1 2013

RAR Истражени догађаји LTIF 

*Коефицијент перфорације је однос броја перфорација, помножено са 100 према укупној дужини нафтовода у km  
LTIF - Коефицијент повреда (однос броја повређених у несрећним случајевима на раду према укупним радним сатима, помножено са 100 хиљада 
RAR - однос броја саобраћајних незгода према пређеним km пута, помножено са 1 милион 
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Макроекономски показатељи 

• Раст курса USD/RSD у првом кварталу 2013. године износио je 1,45% или 1,25 РСД 
(курс USD/RSD кретао се од 86,1763 РСД на дан 1.01.2013. до 87,4258 РСД на дан 31.03.2013.) 

 
• Пад курса EUR/RSD у првом кварталу 2013. године износио je -1,55% или -1,76 РСД 

(курс EUR/RSD кретао се од 113,7183 РСД на дан 1.01.2013. до 111,9575 РСД на дан 31.03.2013.) 
 
• Раст курса USD/RSD у првом кварталу 2012. године је износио +3,03 % или +2,45 РСД  

(курс USD/RSD се кретао од 80,8662 РСД на дан 01.01.2012.; до 83,3129 РСД на дан 31.03.2012.)  
 
• Раст курса EUR/RSD у првом кварталу 2012. године је износио +6,42 % или +6,72 РСД  

(курс EUR/RSD се кретао од 104,6409 РСД на дан 01.01.2012.; до 111,3643 РСД на дан 31.03.2012.) 
 
• Цена нафте у Q1 2013. године у просеку је износила око 111 USD/bbl    

2012 2013  2012 2013  

Курс УСД/РСД Цена нафте типа Urals, УСД/bbl 

117 111 

Q1 2012 Q1 2013
80
81
82
83
84
85
86
87

I II III

82,3 
84,6 

Q1 2012 Q1 2013

+3% -5% 



Q1 2013: Кључни показатељи 
 

Кључни показатељи Јединица 
мере Q1 2013 Q1 2012 % 

Q1 2013/Q1 2012 
Нето добит млрд. РСД 8,3 8,4 -1% 
EBITDA* млрд. РСД 12,1 15,6 -22% 
Приходи од реализације (без акцизе) млрд. РСД 48,6 45,7 6% 
OCF  млрд. РСД 9,8 -2 590% 
Обрачунати порези и фискалне обавезе** млрд. РСД 19,9 15,7 27% 
Производња домаће нафте и гаса*** хиљ. усл. Тона**** 410,7 389,7 5% 
Производња домаће нафте (са газолином и ТНГ-ом) хиљ. тона 300,4 279,8 7% 
Обим прераде нафте хиљ. тона 522,5 413,1 27% 
Укупан промет нафтних деривата хиљ.тона 565,7 503,7 12% 

Малопродаја – ино активе хиљ. Тона 5,4 0 100% 
Промет нафтних деривата на домаћем тржишту хиљ. тона 460,6 436,2 6% 

Малопродаја хиљ.тона 122,1 115,2 6% 
Продаја светлих  деривата хиљ. тона 396 299,5 32% 

CAPEX из ГПН зајма**** млн. EUR 0 2,7 -100% 
CAPEX из OCF (НИС пројекти) млрд. РСД 12,2 5 144% 
Укупна задуженост  према банкама   
(total indebtedness)***** млн. USD 441 459 -4% 

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања 
Износи за CAPEX из ГПН зајма и CAPEX из OCF су износи без ПДВ-а 
*EBITDA = Приходи од продаје(без акцизе) – трошкови залиха (нафте, нафтних деривата и осталих производа) – оперативни трошкови пословања (OPEX) – остали трошкови на које менаџмент 
може да утиче 
** Порези, таксе, накнаде и остали јавни приходи 
***Услед измењене методологије у производњу домаће нафте укључен је и газолин и ТНГ , а у производњи гаса узета је робна проиѕводња гаса 
**** 1.256 м3 гаса = 1 условна тона нафте  
****У складу са Уговором о продаји и куповини акција НИС а.д. Нови Сад  (тачка 8.1.2) Гаспром Њефт ОАД (ГПН) има обавезу да обезбеди НИС а.д. Нови Сад износ од 500 милиона ЕУР путем зајмова 
за посебну намену у циљу спровођења програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС а.д. Нови Сад. CAPEX из ГПН зајма не укључује акредитиве.. Целокупна обавеза 
Гаспром њефта из купорподајног уговора у потпуности је испуњена у априлу 2012. године и у другој половини 2012. године НИС је започео са отплатом зајма. 
******Укупна задуженост према банкама (total indebtedness) = укупан дуг према банкама + акредитиви. На 31.12.2012. то износи 403 милиона УСД  
укупног дуга + 14 милиона УСД акредитива.  8 



Извори информације:  
- PFC : Downstream Monitoring Service –  Europe  (2012),  
- Eustat (09.04.2013.) 
- WoodMackenzie – Downstream Oil Service, 10.04.2013 
- Србија: интерне процене и анализе 
- Бугарска: НИС Петрол, Бугарска 

Смањење тржишта у региону траје већ 4 године 
Основни разлози: стагнација привреде, пораст незапослености и 
смањење реалних прихода становништва 
 

Румунија 
 

Бугарска 
 

Србија* 
 

Хрватска 

Босна и 
Херцеговина 

Македонија 

-1,43%   
-5,19% 

-1,47 %   
- 1,9% 

   

 
+1,16%   
+1,8% 

-3,10%   
-1,37% 

 

-4%   
n\a 

  

   

 
+0,83%   

n\a 

 +0,45%   
-9,98% 

 

Грчка 

-1,53%   
-12,64% 

+1,36%   
- 2,40% 

 

Словенија 
PFC прогноза 

X% 
Y% 

Прогноза на основу 
статистичких процена 

Мађарска 
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Тржиште чине моторна и авио горива, као и мазути. 
Стопе раста тржишта дате су за 2012/2011 



444 
(69%) 

470 
(80%) 

196 
(31%) 120 

(20%) 

640 590 

Q1 2012. Q1 2013.

Тржиште Републике Србије 
 

Обим тржишта* Републике Србије у хиљадама тона 

-8% 

• Пад привредних активности и растућа стопа 
незапослености (приближно 27%) су два 
најзначајнија фактора која утичу на мању 
потрошњу моторних горива.   
 

• Разлози за повећање тржишног учешћа НИС-а 
су у замени већег дела увозног лож уља, 
примарног бензина и евродизела домаћим 
производом рафинерије у Панчеву 
 
 

• Тржиште малопродаје је мање за око 7% у 
односу на исти период прошле године. Продаја 
дизела пољопривредницима која је почела у 
марту прошле године довела је до повећања 
промета на малопродаји НИС-а што се и 
одразило на пад малопродаје у овој години у 
којој ће испоруке пољопривредницима кренути 
од априла.  
 

• Разлози за константни пораст тржишног учешћа 
налазе се и у континуираном процесу 
модернизације бензинских станица, 
побољшаној услузи  као и у позитивним 
ефектима ребрендинга и маркетиншких акција.  

115 
(35%) 

122 
(40%) 

211 
(65%) 

181 
(60%) 

326 303 

Q1 2012. Q1 2013.

-7% 

Малопродајно тржиште** Републике Србије  
у хиљадама тона 

10 *Тржиште деривата Србије приказано је без деривата које НИС не производи  (Евро БМБ 98, лож-уље евро ЕЛ, нафтни кокс, базна уља, вазелин, парафин, разни солвенти и др.) 
** Промет НИС-а укључује моторна горива, лож уље ЕЛ и ТНГ боце, а код осталих: моторна горива, лож уље ЕЛ и евро ЕЛ. 

Остали НИС 

Остали** НИС** 
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Финансијски показатељи 

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања 

• Цена нафте и нафтних деривата 
• Цена гаса 
• Повећање производње нафте и гаса 

 
 
 

Ценовна коњуктура је негативно 
утицала на EBITDA.  Овај утицај 
делимично је компензован растом 
обима производње нафте и растом 
обима продаје и повећањем удела 
светлих деривата: 
 

15,6 
21,3 

11,3 
18,4 

12,1 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

EBITDA 

-22% 

8,4 
13,6 

10,2 
17,3 

8,3 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

 Нето добит на нивоу претходне године: 

 

Нето добит 
-1% • Цена нафте и нафтних деривата 

• Цена гаса 
• Повећање производње нафте и гаса 



45,7 54,1 62,2 64,2 
48,6 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

-2,0 

21,7 

7,7 9,4 9,8 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

12 

Финансијски показатељи 

 

Повећање OCF: 

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања 
*EBITDA = Приходи од продаје (без акцизе) – трошкови залиха (нафте, нафтних деривата и осталих производа) – оперативни трошкови пословања (OPEX) – остали трошкови на 
које менаџмент може да утиче 

Повећање прихода од продаје: 
• Раст малопродајних цена нафтних 

деривата у Q1 2013. године за око +9%  у 
односу на исти период 2012. године 
 
• БМБ 95 - раст малопродајне цене од 

+7,60% (у Q1 2012. године у просеку су 
износиле око 137 РСД по литру, а у 
истом периоду  2013. године 147 РСД 
по литру) 

• Д2 -  раст малопродајне цене од + 12% 
(у Q1 2012. године у просеку су 
износиле око 132 РСД по литру, док су у 
истом периоду 2013. године износиле 
око 148 РСД по литру 

Приходи од продаје 

OCF 

6% 

509% 
• Повећан прилив од купаца 



390 395 404 416 411 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

280 283 295 300 300 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

13 

Повећање производње домаће 
нафте и гаса за 5% у односу на Q1 
2012: 

• Укупна производња у условним 
тонама је на нивоу плана. 
 

• Пораст производње домаће нафте 
због примене додатних геолошко 
техничких активности 
 

• Пораст производње гаса је +0,4% у 
односу на Q1 2012 
 

• Измена методологије за обрачун 
производње  нафте и гаса – 
укључен је и газолин и ТНГ, а у 
производњи гаса узета је робна 
производња гаса 
 

 

Истраживање и производња 

Производња домаће нафте у хиљадама тона 

Производња домаће нафте и гаса у хиљадама условних тона*  

•1.256 м3 гаса = 1 условна тона нафте  
•Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања 

5% 

7% 



13% 14% 17% 4% 

87% 86% 84% 97% 100,0% 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

234 307 
151 

336 287 

179 

399 

190 

346 
235 

413 

706 

341 

682 

523 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4'12 Q1 '13
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Прерада 
 

Обим прераде нафте у хиљадама тона 

Прерада нафте по Рафинеријама 

Рафинерија Панчево Рафинерија Нови Сад 

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања 

Домаћа  нафта Увозна  нафта 

Обим прераде сирове нафте је већи 
за 27% у односу на Q1 2012: 

• Рад постројења MHC/DHТ у 2013. 
 
• Током Q1 2013. године дошло је до 

застоја рада РНП током 
инспекцијског прегледа 
рафинеријских постројења, уређаја 
и опреме 
• од 9.  до 24. јануара  2013. 

године 
 

• Током Q1 2012. године плански 
ремонт РНП извршен је у периоду 
• од 23. фебруара  до 2. априла 

2012. године 
 

• Планирана обустава рада РНС за 
2013. – почетак пројекта 
„Производња базних уља"  

 
• Повећање обима производње 

нафтних деривата за 33%  
 
 

27% 



159 136 163 222 148 

345 428 476 467 
418 

504 564 
639 689 

566 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

115 155 153 174 122 0 0,4 1,7 1,8 5,4 

321 345 432 426 
338 

92 63 
53 

86 
100 

504 
564 

639 689 
566 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

Пораст укупног промета нафтних деривата за 
12% у односу на први квартал 2012. године: 

Малопродаја – раст продаје од +6%: 
• Раст продаје нафтних деривата еуро 

квалитета 
 

Малопродаја ино активе – раст од 100%  
• У Q1 2012 није било малопродаје  на ино 

активама 
  
Велепродаја – раст од 5%:  
• Раст продаје дизел горива због повећаног 

пласмана евро дизела из домаће 
производње 

• Смањена продаја мазута због топлих 
временских услова 

 
Извоз – раст од 9%:   
• Раст продаје бензинских компоненти 
 
• Повећан удео белих деривата 
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Промет 
 

Промет нафтних деривата у хиљадама тона 

Структура промета по нафтним дериватима  
у хиљадама тона 

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања 

Бели  деривати Црни и остали деривати 

Извоз Велепродаја Малопродаја Малопродаја 
ино активе 

12% 



67% 73% 74% 79% 74% 76% 73% 70% 70% 70% 66% 65% 56% 
69% 

32% 26% 25% 20% 20% 19% 21% 24% 25% 25% 29% 29% 
26% 

24% 

1% 1% 1% 1% 5% 5% 6% 7% 5% 5% 6% 6% 
18% 8% 

16 

Задуженост према банкама 
 
 

 Кретање укупног дуга према банкама у 
милионима USD (total debt) 

Кретање укупне задужености према банкама у 
милионима USD (total indebtedness) 

Структура укупног дуга према 
банкама по валутама у % 

Дугорочни* Средњерочни* Краткорочни* 

Укупан дуг Акредитиви Остало EUR USD 

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања 
*Структура дуга по рочности је обрачуната на основу уговора потписаних са банкама, а не према њиховом доспећу посматрано на дан 31.12.2012. 

61 

210 

466 
500 500 

477 

ГПН зајам у милионима EUR 

201 186 111 52 25 62 28 27 0 0 0 0 41 13 

392 448 
443 442 430 412 402 344 330 329 254 253 264 316 

200 191 
166 173 155 158 143 

136 116 115 
100 101 99 95 

793 825 
720 667 611 632 574 

507 446 444 
354 354 403 424 

233 214 110 8 33 94 74 56 13 14 12 13 14 17 

793 825 
720 

667 611 632 574 506 446 444 354 354 403 424 

1.026 
1.039 

830 
675 644 

726 
648 

562 
459 459 

366 367 418 441 
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Инвестиције 

Извори финансирања инвестиција  Q1 2013  Q1 2012 
 CAPEX из ГПН зајма 0,00 2,68 
Екологија 0,00 0,82 
MHC/DHT 0,00 1,85 
CAPEX из OCF (НИС-ова средства) 12,19 5,01 
Екологија 0,39 0,07 
MHC/DHT 1,94 0,48 
Ангола PSA* 0,21 0,04 
Пројекти са директним економским ефектом 8,12 3,88 
Пројекти без директних економских ефеката 1,24 0,53 
Пројектно истраживачки радови 0,29 0,01 
УКУПНО:  12,19 7,69 

*у милијардама РСД (без ПДВ-а) 

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања 
 *PSA - Production Sharing Agreement;  

CAPEX из  ГПН зајма и CAPEX из OCF  
у Q1 2013. годинe у милијардама РСД 

Пројекти без 
 директног економског  
ефекта 

Ангола PSA* 

Екологија 

MHC/DHT 

Пројекти са  
Директним економском 
 ефектом 

Пројектно  
истраживачки радови 

0,89 0,39 
2,34 1,94 

0,04 
0,21 

3,88 
8,12 

0,53 

1,24 

0,01 

0,29 

Q1 2012 Q1 2013

-17% 
-56% 

5x 

109% 
136% 

19x 

• У Q1 2013. години је реализовано 12,2 милијардe динара за 
инвестиције, при чему је највећи обим плаћања за: 
• Куповину малопродајне мреже ОМВ 
• MHC/DHT 
• Реконструкцију и ребрандинг објеката малопродаје  
• Бушење разрадних бушотина 
• Концесије 
• ГРР Војводина 

Раст CAPEX-а у Q1 2013. године за  59% у поређењу са  
истим периодом 2012. године 

CAPEX по инвестиционим пројектима 
 у милијардама РСД 
59% 

12,19 

7,69 

0,0 

12,2 

CAPEX из ГПН зајма CAPEX из OCF  



Најзначајнија улагања у истраживању и 
производњи, преради и промету 
У првих Q1 2013. године 

Повећање производње  
нафте и гаса 

Повећање резерви 

Реконструкција и  
модернизација РНП 
Еколошки пројекти 

Развој малопродајне мреже 

 4,2 млрд РСД 

• Геолошка истраживања на подручју Војводине 
• Улагања у концесиона права  
• Додатне геолошко техничке мере 
• Бушење нових разрадних бушотина  
• Аутоматизација производње  
• Реконструкција инфраструктуре 

• Изградња постојења MHC/DHT  
• Производња индустријских базних уља из нафте типа 

"Велебит" 
• Реконструкција пристаништа у Панчеву  
• Смањење емисије NOx у димним гасовима из 

Енергане  

• Ребрендинг 11 БС 
• Регионални развој промета у Босни, Бугарској и 

Румунији 

Истраживање и производња 

Прерада 

Промет 

18 

 2,6 млрд РСД 

4,3 млрд РСД 



Kомпаративна анализа (бенчмаркинг) 
основних показатеља са конкурентима 
НИС Q1 2013, остали 2012 

Извори: Компанијски извештаји за 2012 
* Подаци за НИС су за  Q1 2013. За конкуренте су приказани подаци за 12М 2012 
** Подаци за НИС су за 12М 2012 и без  радника ангажованих преко лизинга 19 

EBITDA маржа (у %) EBITDA/FTE** (у хиљадама УСД) Дневни промет (у тона/дан) 

Удео светлих производа (у %) OPEX ($/boe) 

32,4 

24,1 

15,3 

12 

9,8 

7,16 

6,35 

6,22 

5,28 

3,8 

88 

79 

73 

72 

66 4,11 

15,37 

12,79 

N/A 

7,30 

0,83 

18,7 100 5,76 

76 10,10 

Lifing costs REVEX 

230 

114 

89 

82 

56 

4,93 



• Коначну одлуку о исплати дивиденде 
донеће Скупштина акционара на 
наредној редовној седници која ће се 
одржати до краја јуна 2013. године 

 
• Исплата дивиденде вршиће се у складу 

са планом новчаних токова, а према 
одлуци Одбора директора 

Предлог за исплату дивиденде – 25% од нето 
добити оствареној у 2012. години 
На седници одржаној 2. априла 2013. године Одбор директора донео је 
предлог одлуке о исплати дивиденде 

Покриће 
губитака 

0,4 млрд. 
РСД 

Дивиденде 
(бруто) 

12,3 млрд. 
РСД 

Нераспор. 
добит 

36,7 млрд. 
РСД 

Нето добит у 
2012. години 
49,5 млрд. 

РСД 

Дивиденда 
по акцији 

(бруто) 
75,43 РСД 

25% 

• Предлог одлуке: 
 

Рацио исплате за 10% виши од 
предвиђеног минимума 

20 



 Повећање оперативних 
показатеља: производња, 
прерада и промет 

 У експлоатацији 56 
бензинских станица у Босни 
и Херцеговини, Бугарској и 
Румунији 

 EBITDA у оквиру плана 

 Нови купац природног гаса 

– Застој у раду РНП током 
инспекцијског прегледа 
рафинеријских постројења, 
уређаја и опреме 

 

21 
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НИС а.д. Нови Сад 
Сектор за односе са инвеститорима 
 
Народног фронта 12 
21000 Нови Сад, Србија 
 
e-mail: Investor.Relations@nis.eu   
 
 
 

mailto:Investor.Relations@nis.eu
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