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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, пријатељи и партнери, добар дан свима.  

 

Макроекономски показатељи 

На првом слајду можемо видети утицај макроекономских показатеља. 

У првих девет 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 

УСД/РСД у односу са исти упоредни период, можемо видети да курс УСД/РСД бележи 

пад од 6%. 

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

можемо видети позитиван тренд и раст цене нафте типа Brent од 66% у односу на првих 

девет месеци претходне године. 

 

Блок Истраживање и производња  

Следећи слајд се односи на најважније догађаје током трећег квартала у блоку 

Истраживање и производња: 

• укупно је избушено 13 разрадних бушотина у Србији; 

• у трећем кварталу остварен је укупан обим производње нафте и гаса  у износу од  

301 хиљадe условних тона. 

У трећем кварталу ове године CAPEX износи 3,3 млрд. РСД, док је EBITDA износила 8,9 

млрд РСД. 

Основни циљ и током трећег 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 

Када је реч о најважнијим догађајима дивизије Downstream, следи слајд број 5, догађаји 

блока Прерада. 

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

настављене су активности на пројекту реконструкције постројења  FCC и изградња новог 

постројења ETBE сагласно фазама пројекта. Такође почела је производња евродизела 

са биокомпонентом и отпремање прве количине у Румунију. 

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

износио 0,5 млрд, а EBITDA: 4,2 млрд. РСД. 

 

Блок Промет 

Следи слајд са најважнијим догађајима Блока Промет.  

У трећем кварталу ове године обим малопродаје износи 274 хиљада тона, и удео НИС-

a на тржишту малопродаје  је 44,1%. Обим велелепродаје за трећи квартал 2021. године 

износи 467 хиљ. тона, а у оквиру развоја пројекта велепродаје у Босни продато је 65 

хиљ. тона. 
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Када је реч о финансијским показатељима, CAPEX  Блока Промет за трећи квартал ове 

године је износио 0,5 млрд. РСД, а EBITDA је износила 4,1 млрд РСД. 

 

Мапа пројеката нових изградњи и реконструкције ССГ-а у Србији 

 у 2021. години 

.На овом слајду можемо видети мапу пројеката нових изградњи и реконструкције 

бензинских станица у Србији у овој години. 

Као што се може видети, реализованa су четири пројеката од почетка године и то 

изградња нове БС Соколићи и Зајечар и реконструкција БС Мионица и Жагубица. 

Такође, започети су радови на изградњи нове БС Стара Пазова 3 и Зрењанин центар, и 

започети су радови на реконструкцији БС Нови Бечеј, Змај 1, Чантавир и Деспотовац. 

Као што смо већ навели и током другог квартала, план за ову годину је да се до краја 

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

 

Плаћање рачуна грађана на ССГ очитавањем НБС IPS QR кода  

На слајду број 8 можемо видети детаљније информације увођења нове услуге Плаћања 

рачуна уз помоћ IPS QR кода. 

Ова услуга је омогућена током септембра месеца, и први пут је доступна на бензинским 

станицама у Србији и за потрошаче представља једноставно и брзо решење да плате 

рачуне скенирањем НБС IPS QR кода. Када се посматра са нивоа компаније, остварује 

се јачање лидерске позиције путем атрактивности, увођења иновација у малопродаји. 

За период од краја септембра до краја октобра имамо следеће резултате: више од 815 

плаћених рачуна, док је укупан износ плаћених рачуна око 2,9 милиона РСД.  

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 100%,  

 док је укупан напредак пројекта крајем септембра ове године на нивоу од 

99,8%. 

Статус овог пројекта на крају првих 9 месеци ове године је следећи: 

 гасни компресори су достављени, монтирани,урађен је успешан рани тест. 

 успешно спроведен хидротест котла 

 извршена је примопредаја ПРП 220kV између ТЕ-ТО Панчево и ЕМС а.д. 

Објекат је успешно пуштен у рад.    

 завршена је примопредаја објекта ГМС између ТЕ-ТО Панчево и Србијагаса  

 добијена је дозвола за пуштање природног гаса. 

До краја године би требало да пустимо у рад ТЕ-ТО Панчево.  
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HSE показатељи 

На реду је слајд са HSE показатељима. 

Код LTIF показатеља бележимо позитиван тренд, смањен је за 21% у односу на првих 9 

месеци прошле године.  

Када је у питању показатељ RAR, овде је број RAR догађаја у првих 9М ове године на 

истом нивоу упоредног периода. 

3. Кључни показатељи и положај на тржишту 

 

Даље су кључни показатељи. Уколико погледамо табелу са финансијским и 

оперативним показатељима, у првих 9М ове године у поређењу са истим периодом 

претходне године, можемо видети да смо забележили углавном позитивне трендове. 

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

наставила да расте и бележи раст од 66% у односу на 9М 2020. године. Уз раст 

потрошње, оптимизацију трошкова и мере ефикасности, показатељ EBITDA износи 38,2 

млрд РСД, што је готово 4 пута више у поређењу са истим упоредним периодом 

претходне године, док нето добит износи 13,3 млрд. динара. Оперативни новчани ток 

износи 20,4 млрд РСД. На име инвестиција је издвојено 13,1 млрд. РСД. 

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

нафте и гаса за првих 9М ове године износи 890 хиљада тона. Обим прераде износи 2,9 

милиона тона, што представља раст од 9%, док обим промета бележи раст од 14% у 

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

2,9 милиона тона. 

Укупна задуженост према банкама износи 589 милиона евра. 

 

Трендови тржишта моторних горива 

Следи слајд о трендовима тржишта моторних горива. 

Са мапе која се налази са десне стране можемо видети да je потрошња моторних горива,  

очекивано, у порасту у свим земљама региона у односу на исти период 2020. године. 

Главни фактори опоравка потрошње су раст транспорта, раст грађевинске индустрије и 

опоравак туризма. 

Позитиван ефекат на раст потрошње у Србији дају интензивни инфрастуктурни радови, 

пројекти у грађевинској индустрији, али и опоравак друмског транспорта, одлична 

туристичка летња сезона, транзит и добра пољопривредна сезона. 

 

Тржишни удео у Србији и тржиште моторних горива 

 

Ово је слајд о тржишту моторних горива. У првих девет месеци ове године потрошња 

моторних горива у Србији је порасла за 13% у односу на исти период прошле године, 

док посматрано у односу на исти период 2019. године раст је 4,5%. 

НИС-ово учешће је на истом нивоу као у првих 9 месеци претходне године, и износи око 

73%. 
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Малопродајно тржиште моторних горива  

На слајду број 14 можемо видети малопродајно тржиште. У првих 9М ове године 

малопродаја бележи раст од 10%, док је у благом расту у односу на 2019. годину (0,8%). 

Упркос промени у динамици потрошње Србије у сегменту продаје корпоративних 

клијената и донекле измењене сезоналности потрошње, НИС-ово тржишно учешће је 

остало стабилно и износи 44%.  

 

Тржиште у региону  

Када је у питању тржишни удео у региону, у Босни и Херцеговини бележимо раст 

тржишног удела на укупном тржишту и проценат учешћа износи 33,3%, док на 

малопродајном тржишту учешће је око 11%. Број БС је на истом нивоу. 

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

укупном тржишту 4,1%, док је на малопродајном 3,9%. Број бензинских станица у 

Бугарској је 34. 

У Румунији бележимо благи раст тржишног удела на укупном тржишту и учешће је 1,6%, 

а на тржишту малопродаје учешће је 1,4%. Број бензинских станица у Румунији је 19. 

 

Оперативни показатељи 

Блок Истраживање и производња 

Сада следе оперативни показатељи. Почињемо са истраживањем и производњом. 

У првих 9М 2021. године произведено је укупно 890 хиљада условних тона нафте и гаса, 

што је за 7% мање у односу на претходну годину. Блок „Истраживање и произвoдња“ је 

успео да оствари планирани обим производње угљоводоника. 

 

Блок Прерада 

Следећи слајд се односи на кључне показатеље за Блок Прерада. 

Током првих девет месеци ове године укупно је прерађено 2,9 милиона тона сирове 

нафте и полупроизвода, што представља раст од 9% у односу на исти период претходне 

пословне године. Повећање oбима прераде резултат је стабилизације тржишта ове 

године у односу на 2020. годину када је дошло до пада тражње услед пандемије 

коронавируса. 

 

Блок Промет 

Следи слајд за Блок Промет.  

У првих 9М 2021. године забележен је раст обима промета НИС-а од 14% у односу на 

исти период претходне године, и укупан обим промета износио је 2,9 милиона тона.  

Овај раст је условљен растом малопродаје, велепродаје, као и извоза. 

Раст малопродаје је условљен порастом продаје дизела и бензина као последица 

укидања ограничавајућих мера насталих услед COVID-19. 

Раст обима промета у велепродаји је условљен порастом продаје евродизела, ТНГ-а и 

мазута НСГС у Србији и развоја пројекта велепродаје Босна. 
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4. Финансијски показатељи 

 

На реду су финансијски показатељи. 

EBITDA  

Показатељ EBITDA у првих девет месеци ове године износи 38,2 милијарде динара, што 

је  готово 4 пута више у односу на исти период претходне године.  

Раст овог показатеља је условљен:  

• највећим делом због раста цене нафте на светском тржишту и позитивног утицаја 

залиха нафте ранијег периода 

• и раста обима прераде и продаје нафтних деривата и ДАС-а који компензује пад 

базне производње Блока „Истраживање и производња“ и раста трошкова услед 

враћања бизниса редовном пословању. 

 

Нето добит 

Следећи слајд се односи на Нето добит. 

Нето добит НИС групе за првих 9 месеци текуће године је 13,3 милијарда динара што је 

за 260% бољи резултат од прошлогодишњег. 

Раст нето резултата је условљен растом показатеља EBITDA, при већим трошковима 

амортизације. 

 

OCF 

На овом слајду се налази Оперативни новчани ток. 

У првих 9 месеци ове године бележимо раст оперативног новчаног тока од 4% у односу 

на исти упоредни период, и оперативни новчани ток износи 20,4 милијарди динара.  

Главни разлози раста су већи приливи од купаца, али и већи оперативни трошкови. 

 

Реализација CF-а  

 

На овом слајду можемо видети реализацију CF-a. 

У првих 9М ове године смо остварили  позитиван OCF који износи 20,4 млрд. РСД, да би 

након инвестиција  Free cash flow  био око 6 милијарди динара. Након нето позајмица и 

исплаћених дивиденди нето CF износи 0,2 млрд РСД. 

 

CAPEX 

У току првих девет месеци ове године издвојено је 13,1 милијарда динара за 

финансирање инвестиција, што је за 37% мање од износа који је био издвојен прошле 

године, а главни узрок за смањење био је завршетак пројекта Дубока прерада. Главни 

правци улагања били су пројекти усмерени у производњу нафте и гаса. Значајан део 

улагања припада реконструкцији FCC постројења. Осим тога, НИС је током првих девет 

месеци улагао и у пројекте прераде, промета, енергетике и сервиса, као и одређени број 

пројеката у корпоративном центру. 
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5. Мере за повећање ефикасности 

 

На реду је слајд са мерама за повећање оперативне ефикасности. 

Укупан ефекат мера за повећање оперативне ефикасности за првих 9М ове године на 

показатељ EBITDA износи 1,8 милијарди динара.  

Ефекат  по основу једнократних мера износи 0,4 милијарде РСД. 

 

6. Задуженост, компаративна анализа, и закључак 

 

Задуженост 

На крају трећег квартала 2021. дуг према банкама је нижи у односу на крај претходне 

године и износи 589 милиона евра. Ово смањење дуга последица је динамике 

реструктурирања кредитног портфеља, превремених отплата кредита и повлачења 

кредита банака у моменту када постоји основ за повлачење.  

 

Компаративна анализа  

Што се тиче компаративне анализе, овде су приказани подаци за првих 6М ове године 

ради упоредивости. 

Када је показатељ EBITDA маржа у питању, НИС је на четвртом месту. Задржао је исту 

позицију као и у првих 9М претходне године. 

Показатељ EBITDA/FTE, овде је НИС на 4. позицији, такође, задржао је исту позицију 

као  и у првих 9М претходне године. 

Када је дневни промет у питању, што се тиче НИС бренда, на петом смо месту. 

Удео светлих производа, НИС је на 1. позицији. У истом периоду претходне године, НИС 

је био на другој позицији. 

Што се тиче показатеља OPEX, НИС је у првих 9М ове године на 3. позицији. У истом 

периоду претходне године био је на истој позицији. Међутим, ово је добар показатељ и 

износи 9,6 долара по барелу.  

 

Приватизација ХИП – Петрохемија а.д.   

 

Ово је додатни слајд за учешће НИС-а у поступку приватизације ХИП Петрохемије. 

Деветог септембра је објављен јавни позив за избор стратешког партнера ХИП 

Петрохемије. Једанаестог октобра НИС је у складу са роком прописаним јавним 

позивом, поднео пријаву за избор стратешког партнера. Што се тиче тренутног статуса, 

он је следећи:  

 пријава НИС а.д. је благовремена 

 НИС а.д. је једини поднео пријаву са припадајућом понудом 

 Након спроведене анализе и оцене пријаве, комисија је утврдила да иста у 

потпуности испуњава услове и критеријуме поступка 

 14.10.2021. Влада Републике Србије је донела Закључак којим је одлучено да се 

започну преговори са НИС а.д. као изабраним понуђачем 

 Формиран је преговарачки тим НИС а.д., који учествује у преговорима, што се 

тиче Уговора о стратешком партнерству.  
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Студија економског утицаја НИС-а у Републици Србији 2010 – 2020 

 

На следећа два слајда, број 28. и 29. приказана је студија економског утицаја НИС-а у 

Републици Србији 2010-2020. године. То је анализа коју је спровела екстерна ревизорска 

кућа KPMG. Бројке које су приказане на слајду 28. су за 2019. годину да би били 

упоредиви са подацима који су били званично објављени. Што се тиче статистике, 

можемо видети да је по укупним приходима НИС заузео друго место, што се тиче 

капитала број 3, што се тиче пословне имовине број 3, што се тиче нето добити НИС је 

био на првом месту. Што се тиче запослених налазимо се на 4. позицији, а капитална 

улагања су била 330 милиoна евра.  

 

На следећем слајду можемо видети утицај пословања компаније НИС у периоду од 2010. 

до 2020. године. Што се компаније НИС тиче, она је у периоду 2010-2020. године била 

међу водећим домаћим послодавцима, инвеститорима и извозницима, а просечан 

годишњи директан допринос ове компаније домаћем бруто друштвеном производу 

(БДП) био је 5,1 одсто, а просечна годишња улагања компаније у периоду 2010. до 2020. 

године износила су 274 милиона евра. 

Као резултат пословања компаније, у српски буџет се кроз плаћене порезе просечно 

годишње уплаћује више од 1,1 милијарде евра или око 15,3 одсто укупних пореских 

прихода буџета Републике Србије на годишњем нивоу. Такође, НИС је у претходној 

деценији био у врху листе домаћих извозника са просечним годишњим извозом вредним 

262 милиона евра. 

Уједно, НИС је један од водећих домаћих послодаваца са око 11.000 запослених, док 

просечан годишњи економски утицај компаније на запошљавање износи више од 22.440 

људи у повезаним делатностима и секторима шире привреде Републике Србије. 

 

Закључак  

 

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

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 односу на првих 9 месеци претходне 

године; 

 раст обима прераде и обима промета у првих 9М ове године у односу на исти 

период претходне године; 

 раст показатеља EBITDA, нето добит, OCF у односу на првих 9 месеци 

претходне године.  

 


