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. Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад („Друштво“) и састоји 

се од слајдова који садрже информације у вези са НИС Групом у циљу представљања 

резултата пословања. Сви коментари на прeзентацију, као и све изјаве које могу бити 

дате у току данашњег конференцијског позива могу имати карактер прогнозе, а који се 

тичу финансијског стања и резултата пословања, тако да све изјаве, осим оних које се 

тичу информација о оствареним показатељима, могу да се тумаче као изјаве о 

неизвесним будућим догађајима, односно који имају карактер прогнозе. Изјаве о 

неизвесним будућим догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, а 

односе се на изјаве у вези са намерама Друштва и НИС Групе, веровања или тренутна 

очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања НИС Групе, финансијским 

стањем и ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским гранама у 

којима НИС Група 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 су НИС а.д. Нови Сад и НИС Група 

идентификовали у другим јавно доступним документима. У вези са тим желимо да 

нагласимо да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима 

остварити у будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и 

ликвидност 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.  
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1. Макроекономски показатељи и важни догађаји 

 

Поштоване колеге, добар дан свима.  

Почећу са уводом. Раст цене нафте који је био забележен током првог квартала ове 

године настављен је и током другог квартала. Такође, настављен је и раст потрошње, 

што је уз активности које су биле усмерене ка повећању ефикасности пословања на свим 

нивоима довело до значајног унапређења резултата наше компаније. 

 

Макроекономски показатељи 

На првом слајду можемо видети утицај макроекономских показатеља. 

У првих шест месеци ове године бележимо раст потрошње моторних горива у односу на 

исти период претходне године.  

Такође, уколико погледамо графикон са леве стране које се односи на кретање курса 

USD/RSD, можемо видети да курс USD/RSD бележи пад од 9%. 

Када је реч о кретању цене нафте, која је приказана на графикону са десне стране, 

можемо видети позитиван тренд и раст цене нафте типа Брент од 63%, у односу на првих 

шест месеци претходне године. Уколико поредимо само други квартал, у овом периоду 

забележен је раст цене нафте типа Brent од 136% у поређењу са другим кварталом 2020. 

године. 

 

Блок Истраживање и производња  

Следећи слајд се односи на најважније догађаје током другог квартала у Блоку 

Истраживање и производња. 

• Укупно је избушено 13 разрадних бушотина у Србији 

• Производња нафте и гаса за други квартал 2021. године износила је 297 хиљада 

условних тона. 

У другом кварталу ове године CAPEX износи 2,9 млрд. РСД (за првих 6 месеци 5,5 млрд. 

РСД) , док је EBITDA износила 7,5 млрд РСД (у првих 6 месеци 13,5 млрд РСД).  

Основни циљ и током другог квартала ове године је био на испуњењу планиране 

производње угљоводоника, реализацији пројеката геолошко истражних радова и 

повећању ефикасности геолошко-техничких активности. 

 

Дивизијa Downstream  

Блок Прерада 

На реду је слајд број 5. Овде можемо погледати најважније догађаје Блока Прерада. 

У оквиру модернизације Рафинерије нафте Панчево, током другог квартала ове године,  

настављене су активности на пројекту Реконструкција постројења  FCC и изградња новог 

постројења ETBE у складу са фазама пројекта. Такође се континуално ради на 

пројектима дигитализације у рафинерији и ОМС еталонима. 

Када је реч о финансијским показатељима за други квартал ове године, CAPEX је  

износио 0,9 млрд. РСД (у првих 6 месеци 1,9 млрд. РСД), а EBITDA: 3,6 млрд. РСД (у 

првих 6М 7,1 млрд. РСД) 
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Блок Промет 

Што се тиче промета, обим малопродаје износи 249 хиљада тона, а удео НИС-a на 

тржишту малопродаје НИС-а је 44,5%.  Обим велелепродаје за други квартал 2021. 

године износи 381 хиљ. тона, а у оквиру развоја пројекта велепродаје у Босни и 

Херцеговини продато је 61 хиљ. тона 

У првом кварталу се започело са радовима на изградњи нове аутопутске ССГ Соколићи 

1 у Газпром бренду, да би током другог квартала ова бензинска станица била пуштена у 

рад на отвореној локацији Коридор 11.  

Када је реч о финансијским показатељима, CAPEX  Блока Промет за други квартал ове 

године је износио 0,6 млрд. РСД (у првих 6М 1,0 млрд РСД), а EBITDA је износила 3,4 

млрд РСД (док је у првих 6М износила 6,9 млрд. РСД) 

Мапа пројеката нових изградњи и реконструкције ССГ-а у Србији 

 у 2021. години 

На следећем слајду можемо видети мапу пројеката нових изградњи и реконструкције 

бензинских станица у Србији у овој години. Као што се може видети, реализована су три 

пројекта од почетка године и то: изградња нове БС Соколићи и реконструкција БС 

Мионица и Жагубица. Током другог квартала започети су радови на изградњи нове БС 

Зајечар. Као што смо већ навели и током првог квартала, план за ову годину је да се до 

краја ове године изграде укупно 4 нове ССГ и да се реконструише 6 ССГ. 

Соколићи 1 – прва ССГ на Коридору 11 

На слајду број 8 можемо видети детаљније информације за нову ССГ Соколићи. 

У питању је први малопродајни објекат на аутопуту „Милош Велики” у GAZPROM бренду, 

који је пуштен у рад крајем маја, тачније 25. маја. Ова бензинска станица се налази пред 

наплатном рампом Прељина у смеру према Чачку. Сада ради добро и има добру 

продају.  

Карактеристике нових аутопутских ССГ су: 

 Нови визуелни концепт са мултимедијалним плочама и екранима на 

надстрешници и фасади; 

 Проширена површина кафеа; 

 Могућност пуњења електричних возила, висококвалитетни асортиман горива и 

допунског асортимана. Два возила у исто време могу да се пуне.  

2. Пројекат ТЕ-ТО „Панчевоˮ и HSE показатељи 

 

На реду је слајд за ТЕ-ТО Панчево: 

Можемо видети да је степен реализације грађевинских радова око 98,7%, док је укупан 

напредак пројекта крајем јуна ове године на нивоу од 98,34%. 

Статус пројекта на крају првих 6 месеци ове године: 

 Процес примопредаје објекта ГМС (гасно-мерне станице) између Shanghai 

Electric Group Co. Ltd. и Србијагаса је у завршној фази. 22. јуна је исходована 

употребна дозвола. У августу ће бити функционално испитивање гаса.  

 У току је припрема атестно-техничке документације од стране уговарача; ТЕ-ТО 

је ангажовала домаћег извођача у циљу брже припреме и комплетирања АТД. 
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Због припреме објекта очекује се сразмерно продужење рока завршетка изградње ТЕ-

ТО до краја ове године. 

 

HSE показатељи 

На реду је слајд са HSE показатељима. 

Код LTIF показатеља бележимо позитиван тренд, смањен је за 48% у односу на првих 6 

месеци прошле године.  

Када је у питању показатељ RAR, овде је број RAR догађаја у првих 6М ове године на 

истом нивоу упоредног периода. 

3. Кључни показатељи и положај на тржишту 

 

Уколико погледамо табелу са финансијским и оперативним показатељима, у првих 6М 

ове године у поређењу са истим периодом претходне године, можемо видети да смо 

забележили углавном позитивне трендове за разлику од претходне године. 

Као што сам већ поменуо на почетку презентације током другог квартала цена нафте је 

наставила да расте и у поређењу са периодом првих шест месеци прошле године 

бележи раст од 63%. Уз раст потрошње, и оптимизацију трошкова и мере ефикасности, 

показатељ EBITDA износи 22,2 млрд РСД, што је готово 10 пута више у поређењу са 

упоредним периодом претходне године, док нето добит износи 6,1 млрд. динара и 

бележи раст од око два пута, то јест 159%. Оперативни новчани ток износи 14,5 млрд 

РСД, што представља раст од 132% у поређењу са истим периодом прошле године. На 

име инвестиција је издвојено 8,65 млрд. РСД. 

Код обима производње нафте и гаса, бележимо пад од 7% и укупан обим производње 

нафте и гаса за првих 6М ове године износи 589 хиљада тона. Обим прераде износи 1,7 

милиона тона, што представља раст од 5%, док обим промета бележи раст од 13% у 

односу на претходни упоредни период и укупан обим промета нафтних деривата износи 

1,8 милиона тона. 

Укупна задуженост према банкама износи 604 милиона евра, што представља смањење 

од 2%. 

Ако све ово упоредимо са 2019. годином, која је била добра, што се тиче основних 

показатеља као што су EBITDA, нето добит, имамо боље резултате. 

Трендови тржишта моторних горива 

Следи слајд о трендовима тржишта моторних горива. 

Са мапе која се налази са десне стране можемо видети да су ригорозније и дуготрајније 

мере у Бугарској  негативно утицале на потрошњу, тако да имамо смањење од 2% ове 

године, док је у осталим земљама потрошња у опоравку, углавном повезано са 

инфраструктурним пословима, растом друмског транспорта и опоравком туризма, тако 

да видимо позитиван тренд. 

Србија бележи солидан опоравак у потрошњи моторних горива у односу на друге 

државе, и у односу на првих 6М прошле године бележи раст од 14,4%. 

Позитиван ефекат дају инфраструктурни радови, пројекти у грађевинској индустрији и 

опоравак друмског транспорта, док се пољопривредне активности одвијају према 

плановима. 
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Тржишни удео у Србији и тржиште моторних горива 

 

Следећи слајд тиче се Србије и тржишта моторних горива. Присутан је благи опоравак 

тржишта моторних горива – највећи утицај на овај тренд има грађевинска индустрија и 

пољопривреда. Значајан пад потрошње током другог квартала прошле године (ванредно 

стање због пандемије) је главни разлог за високу стопу раста потрошње у првом 

полугодишту ове године. 

Позитивне ефекте на потрошњу имали су првенствено грађевински радови, али је 

потрошња подстакнута и реакцијом Владе Србије са два пакета помоћи, укупне 

вредности од 5,8 милијарди евра који су обухватили подршку здравственом сектору, 

субвенционисање зарада, финансијску подршку грађанима, одлагање пореза и подршку 

ликвидности малим и средњим предузећима путем шеме кредитних гаранција. 

Очекује се да ће се током другог полугодишта наставити тренд опоравка потрошње, 

уколико не буде нових таласа пандемије и уведених ограничавајућих мера. 

 

Малопродајно тржиште моторних горива  

На слајду број 14 можемо видети малопродајно тржиште. У првих 6М ове године 

бележимо раст од 11,5%, док је у благом расту у односу на 2019. годину (за 0,2%).  

НИС-ово тржишно учешће је на  високом нивоу у првих 6 месеци ове године и износи 

44,5%. То је за 0,4 п.п. више него у предпандемијској 2019. години. 

Томе је допринела модернизација мреже, наша иновативна маркетиншка решења и 

побољшан асортиман. 

На крају јуна ове године укупан број бензинских станица НИС-а у Србији је 326.  

 

Тржиште у региону  

Следећи слајд се односи на тржишни удео у региону. У Босни и Херцеговини бележимо 

раст тржишног удела на укупном тржишту и проценат учешћа износи 32,1%, док на 

малопродајном око 10% и овде је тржишни удео на нивоу 6М претходне године. Број БС 

је остао исти као и на крају претходне године. 

У Бугарској имамо пад учешћа на укупном и тржишту малопродаје, тако да је учешће на 

укупном тржишту 4,5%, док је на малопродајном 4,1%. Број бензинских станица у 

Бугарској је 34.  

У Румунији бележимо благи раст тржишног удела на укупном тржишту, учешће је 1,2%, 

а на тржишту малопродаје учешће износи 1,5%. Број бензинских станица је 19. 

 

 

 

 

 

Оперативни показатељи 

Блок Истраживање и производња 

Што се тиче производње нафте и гаса, произведено је укупно 589 хиљада условних тона 

нафте и гаса, што је за 7% мање у односу на претходну годину. На то је утицао обим 
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инвестиција које смо скратили прошле године, тако да сада имамо неки пад који није 

велики.  

Блок Upstream је успео да оствари планирани обим производње угљоводоника. 

 

Блок Прерада 

Следећи слајд се односи на кључне показатеље за Блок Прерада. 

У Рафинерији нафте Панчево прерађено је 1,7 милиона тона сирове нафте и 

полупроизвода, што представља раст од 5% у односу на исти период претходне 

пословне године. 

Повећање oбима прераде резултат је стабилизације тржишта ове године у односу на 

пандемијску 2020. годину. То су добри показатељи. 

 

Блок Промет 

Што се тиче обима промета, забележен је раст од 13% у односу на исти период 

претходне године, тако да је укупан промет износио 1.768 хиљада тона.  

Овај раст је условљен растом малопродаје и растом велепродаје. 

Раст малопродаје (од 12%) је условљен порастом потрошње дизела и бензина као 

последица укидања ограничавајућих мера које су биле прошле године. 

Раст обима промета  у велепродаји, раст као последица пораста продаје евродизела, 

ТНГ и мазута НСГС у Србији и развоја пројекта велепродаје у Босни, компензовао је пад 

продаје у Бугарској. 

4. Финансијски показатељи 

 

На реду су финансијски показатељи. 

EBITDA  

Показатељ EBITDA у првих шест месеци ове године износи 22,2 милијарде динара, што 

је  готово 10 пута више у односу на исти период претходне године.  

Узроци раста овог показатеља су:  

• Утицај позитивног ефекта раста цене нафте, као и јефтинијих залиха претходних 

периода у преради у односу на 6М 2020 

• Већи обим промета и прераде 

• Одсуство ограничења због COVID-19 која су се десила прошле године 

• Смањење обима производње. 

 

Нето добит 

Што се тиче нето добити НИС Групе за првих 6 месеци текуће године она износи 6,1 

милијарду динара, што је за 159% бољи резултат од прошлогодишњег, када је у истом 

временском периоду забележен нето губитак од 10,2 милијарде динара. Нето добит у 

првих 6М 2019. је износила 3,2 млрд РСД. Ако поредимо са 2019. годином, ово је скоро 

два пута више. Ово је условљено растом показатеља EBITDA, при већим трошковима 

амортизације због активирања инвестиција које смо уложили у претходном периоду.  
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 OCF 

На оследећем слајду се налази оперативни новчани ток. 

У првих 6 месеци ове године бележимо раст оперативног новчаног тока од 132% у 

односу на исти период прошле године, и оперативни новчани ток износи 14,5 милијарди 

динара.  

Главни разлози су: 

• већи приливи од купаца 

• раст цене нафте и нафтних деривата и  

• раст обима промета 

 

Реализација CF-а  

 

Што се тиче CF-a, у првих 6М ове године смо остварили  позитиван OCF који износи 

14,5 млрд. РСД, да би након инвестиција Free cash flow  био 5,0 милијарди динара. 

Након нето позајмица Нето CF износи 3,8 млрд РСД што је боље у односу на прошлу и 

2019. годину.  

 

CAPEX 

У току првих 6М ове године издвојено је 8,65 милијарди динара за финансирање 

инвестиција. То је мање него прошле године. Главни разлози за то су што смо прошле 

године пустили дубоку прераду, а то су биле највеће инвестиције, а сада су правци 

улагања били пројекти усмерени у производњу нафте и гаса. Такође је било издвојено 

за финализацију плаћања за пројекат побољшања дубине рафинеријске прераде. Осим 

тога, НИС је током првих шест месеци улагао и у пројекте прераде, промета, енергетике 

и сервиса, као и одређени број пројеката у корпоративном центру, који се односе на 

дигиталне пројекте, на побољшање ИТ инфраструктуре.  

5. Мере за повећање ефикасности 

 

На реду је слајд са мерама за повећање оперативне ефикасности. 

Укупан ефекат мера за повећање оперативне ефикасности за првих 6М ове године на 

показатељ EBITDA износи 0,7 милијарди динара.  

Ефекат  по основу једнократних мера износи 0,3 милијарде РСД. 

 

 

6. Задуженост, компаративна анализа, и закључак 

 

Задуженост 

На крају првог полугодишта ове године дуг према банкама је порастао у односу на крај 

прошле године на ниво од 604 милиона евра. Ово повећање дуга последица је динамике 

реструктурирања кредитног портфеља и потребе за враћањем и повлачењем кредита 

банака у моменту када постоји основ за повлачење кредита. Тако је у току првог 

полугодишта извршено повлачење кредита у износу од 74 милиона евра и враћено скоро 

60 милиона евра.  
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Осим тога, дуг према матичном друштву ЈАД „Гаспром њефтˮ је смањен и на крају првог 

полугодишта ове године износи 94 милиона евра.  

 

Компаративна анализа  

Што се тиче компаративне анализе, она је приказана само у прва три месеца, због тога 

што још увек нема података од других компанија за шест месеци.  

Ако погледамо показатељ EBITDA, НИС је на четвртом месту. 

Показатељ EBITDA/FTE, овде је НИС на 3. позицији. 

Удео светлих производа, НИС је на 1. позицији.  

 

Одржана XIII редовна седница Скупштине акционара 

 

На следећем слајду смо приказали информације о одржаној XIII редовној седници 

Скупштине акционара: 

• Седница Скупштине акционара је одржана 29. јуна и тада је усвојена Одлука о 

исплати дивиденде – укупан износ који ће бити исплаћен је 1 милијарда РСД, 

односно 6,14 РСД по акцији у бруто износу. 

• На седници Скупштине акционара је именовано 11 чланова Одбора директора, 

при чему је именован и нови члан Дмитриј Шепељски уместо Александра 

Крилова.  

 

НИС као друштвено одговорна компанија 

 

На следећем слајду се налазе основни подаци НИС-а као друштвено одговорне 

компаније. 

На овом слајду можемо видети са леве стране да је у периоду од 2009. до 2020. године 

укупно уложено, на име еколошких пројеката 120 милиона евра. Такође, предвиђена су 

додатна улагања у износу од 144 милиона евра, у складу са законском регулативом у 

областима мониторинга и санације земљишта и подземних вода, заштите ваздуха и 

вода, управљање отпадом и хемикалијама, биогорива.  

На десној страни се налазе информације о програму ,,Заједници заједно” у првих 6М ове 

године. 

10. јуна ове године свечано је потписан Меморандум о сарадњи са Министарством 

рударства и енергетике и Министарством заштите животне средине. 

Област подршке је заштита животне средине кроз 100% јавни конкурс који има фокус 

на замени дотрајалих котлова као великих загађивача, енергетској ефикасности и 

соларном напајању и савременом уређењу јавних површина на иновативан начин 

изградњом еколошких паркова. 

Избор пројеката врши комисија коју чине представници НИС-а, локалне заједнице и 

надлежних министарстава. 

Буџет износи 107,5 милиона динара. Програм ,,Заједници заједно” је програм сарадње 

са 12 локалних заједница у којима компанија послује и спроводи се 13 година у циљу 

учвршћивања партнерских односа и оснаживања кључних стубова друштвеног развоја. 

 

Закључак  
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И на крају, можемо погледати шта је било позитивно, а шта негативно током првих шест 

месеци ове године. 

Као негативно издвајамо:  

 Светска пандемија Covid-19 

 Пад потрошње на почетку године.  

А као позитивно: 

 Раст цене нафте и нафтних деривата у овом полугодишту 

 Раст обима прераде и обима промета у првих 6М ове године у односу на исти 

период претходне године 

 Раст показатеља EBITDA, нето добит, OCF у првом полугодишту ове године.  

 


