
Страна 1 од 11 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НИС ГРУПЕ У 2020. 
ГОДИНИ 

Излагање Антона Черепанова, заменика генералног директора и директора  
Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д.  Нови Сад  

 

Садржај 
 

1. Макроекономски показатељи и важни догађаји .......................................................... 3 

2. Пројекат „Дубока прерада”, пројекат ТЕ-ТО „Панчевоˮ и HSE показатељи .............. 5 

3. Кључни показатељи и положај на тржишту ................................................................ 6 

4. Финансијски показатељи .............................................................................................. 8 

5. Мере за повећање ефикасности .................................................................................. 9 

6. Задуженост, компаративна анализа и закључак ........................................................ 9 

 

  



Страна 2 од 11 

 

Поштоване колеге, добар дан. Пре него што кренемо са званичним делом презентације, 

наводимо Изјаве везане за будућност. 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 у 

презентацији, 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 фактичким 

оствареним показатељима, могу да се тумаче као изјаве о неизвесним будућим 

догађајима, односно које 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 постоје гаранције 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 званичним делом презентације са 

оствареним резултатима НИС Групе у 2020. години.  

Прошла година остаће упамћена као једна тешка година, не само за нашу компанију, већ 

и за целу нафтну индустрију, али и целокупну индустрију и домаћинства. Поред 

пандемије изазване вирусом COVID-19, суочили смо се и са наглим падом цене нафте 

током првог тромесечја прошле године. Вирус је поред утицаја на резултате наше 

компаније, у великој мери утицао и на нашу забринутост за безбедност и здравље свих 

наших запослених. 

Након завршене 2020. године, када смо сумирали наше резултате, можемо рећи да 

одлуке које смо доносили и циљеве које смо поставили, уз велику посвећеност свих 

запослених, су  реализовани.  

Успели смо да очувамо ликвидност, успели смо да показатељ EBITDA на крају прошле 

године буде на позитивном нивоу. 

Такође, 2020. године смо пустили у рад један од наших највећих пројеката  „Дубока 

прерада”. 

 

Макроекономски показатељи 

На првом слајду можемо видети утицај макроекономских показатеља. 

У 2020. години смо током првог квартала имали увођење ванредног стања на територији 

Републике Србије са циљем сузбијања ширења вируса, које је укинуто почетком маја, 

да би током јуна, због повећаног броја заражених имали опет појачане мере. Након 

таласа у јуну, следи период ублажавања мера заштите, што је имало утицаја на благи 

опоравак потрошње на тржишту.  

Уколико погледамо графикон за кретање курса USD/RSD, можемо видети да овде имамо 

стабилну ситуацију у односу на претходну годину. 

Када је реч о кретању цене нафте, која је приказана на другом графикону, можемо 

видети да у 2020. години имамо пад од 35% у односу на претходну годину. Уколико 

упоредимо четврти квартал прошле године са истим периодом претходне године, тај пад 

је износио 30%. 

 

COVID-19: кључне активности 

 

Као што сам већ и поменуо, претходну 2020. годину је обележила пандемија изазвана 

вирусом COVID-19. На овом слајду можемо видети предузете активности наше 

компаније у циљу заштите здравља запослених, а такође и допринос наше компаније у 

борби против ширења вируса у Србији. У циљу заштите здравља запослених, редовно 

су добијане информације о пословању НИС-а, о броју заражених у компанији, 

интегрисана је кампања #НИСте сами, обезбеђена је комуникација свих мера заштите. 

Такође обезбеђен је рад  од куће, а у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом 

и постепен повратак администрације на посао. 

Када је реч о доприносу компаније, на овом слајду можемо видети донације наше 

компаније у производима, донације у услугама, а такође и активности волонтирања у 

Србији. 
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Блок Истраживање и производња  

Следећи слајд се односи на најважније догађаје у Блоку Истраживање и производња 

током 2020. године. 

• Укупно је избушено 38 разрадних  и 3 истражне бушотине у Србији и 1 разрадна 

бушотина у Румунији 

• Производња нафте и гаса за 2020.годину износила је око 1 милион условних тона 

(1,259 милиона условних тона) 

• CAPEX је износио 15,1 милијарду динара, док је EBITDA износила 16,2 милијарди 

динара. 

 

Дивизијa Downstream  

Блок Прерада 

Овде можемо погледати најважније догађаје Блока Прерада. 

Као што сам раније рекао свакако је најважнији догађај почетак рада новог постројења 

DCU. Поред ограничења насталих услед појаве вируса и у условима пада цене нафте, у 

новембру је свечано у рад пуштено постројење за дубоку прераду са технологијом 

одложеног коксовања, чиме је омогућена повећана производња највреднијих горива: 

дизела, бензина и течног нафтног гаса, као и почетак домаће производње нафтног кокса.  

 

Блок Промет 

 

Што се тиче Блока Промет, током 2020. године настављена ја модернизација 

малопродајне мреже. У Србији и региону је реконструисано, узето у закуп и пуштено у 

рад укупно 14 бензинских станица.  

Такође, у циљу модернизације малопродајне мреже, лансирана је мобилна апликација 

Drive.Go која омогућује плаћање горива без уласка на платно место.  

Такође, завршен је и пројекат Instant payment QR код - наши потрошачи захваљујући 

овом пројекту имају могућност да плаћају рачун користећи апликацију Mbanking, односно 

активирањем апликације на мобилном телефону омогућено је да касир скенира QR кôд 

и на тај начин затвори рачун потрошача. 

Без обзира на ситуацију и ограничавајуће околности изазване пандемијом, наставили 

смо са развојем малопродајне мреже не само у Србији већ и у региону. На овом слајду 

се може детаљније видети број бензинских станица које су пуштене у рад током 2020. 

године. Овде можете видети да имамо бензинске станице у формату А, L и М.  L формат 

је највећи и то су заправо аутопутске БС. У 2020. години смо пустили једну такву БС, а 

то је Нови Сад 16, на аутопуту између Новог Сада и Београда. А формат су мање БС, и 

током прошле године их је пуштено у рад укупно 6 у Србији. 
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2. Пројекат „Дубока прерада”, пројекат ТЕ-ТО „Панчевоˮ и HSE 

показатељи 

 

Пројекат „Дубока прерада” 

 

На овом слајду можемо видети основне правце модернизације Рафинерије нафте 

Панчево, почев од 2009. године. 

Током прве фазе развоја (2009-2012) изграђен је комплекс MHC/DHT, пројекат вредан 

500 милиона евра. Реализацијом овог пројекта побољшан је квалитет моторних горива 

и у потпуности се прешло на производњу горива евро-5 квалитета. 

Друга фаза модернизације је почела са изградњом комплекса дубоке прераде са 

технологијом одложеног коксовања, чије је пуштање у рад реализовано прошле године. 

Као што већ знате, овај пројекат је вредан више од 300 милиона евра. Предности овог 

пројекта биће представљене на следећим слајдовима. 

Након реализације овог пројекта, план је да наставимо са даљом модернизацијом, 

заправо трећом фазом, која ће подразумевати реконструкцију FCC постројења и 

изградњу новог постројења ETBE. Још једном бих напоменуо да је у Рафинерију нафте 

Панчево у претходних 11 година уложено више од милијарду евра инвестиција. 

 

Слајд број 9  и 10 је посвећен пројекту ,,Дубока прерада”, вредном више од 300 милиона 

евра. Током јуна претходне године је завршена изградња и достигнута механичка 

спремност, да би у августу била постигнута спремност за комерцијални рад DCU и 

читавог комплекса. У новембру је било обележено свечано пуштање у рад постројења 

за дубоку прераду.   

На овом слајду можемо видети бенефите пројекта „Дубока прерада”, а то су: 

- Повећање дубине прераде до 99,2% и оптимално искоришћење капацитета РН 

Панчево 

- Затим, престаје се са производњом мазута са високим садржајем сумпора и 

очекујемо повећање производње у квалитету евро 5 дизела, бензина, течног 

нафтног гаса, и почетак производње нафтног кокса и то: дизел за +40%, бензин за 

+2% и ТНГ за +7%. Наведени проценти раста се очекују у условима 

искоришћености пуног капацитета и у условима када потражња није на овако 

ниском нивоу. 

- Када је реч о заштити животне средине, и овде су вишеструке користи – очекује 

се смањење емисије SO2 za 98,8%, NO2 za 9,8% и прашкасте материје за више од 

50%. 

Хтео бих да напоменем да је за прошлу годину укупна производња кокса била више 

од 30.000 тона. 

Пројекат ТЕ-ТО „Панчевоˮ  

На реду је слајд за ТЕ-ТО Панчево.  

На овом слајду можемо видети статус реализације овог пројекта: на крају 2020. године, 

остварен је уговор са ЕРС извођачем на пројекту у износу од око 121 милиона евра, 

степен реализације  радова пуштања постројења у рад је 32%, док је укупан напредак 

пројекта (децембар 2020.) на нивоу од 93%. 
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Ситуација изазвана вирусом значајно је утицала и још увек утиче на динамику 

реализације пројекта, па можемо рећи да имамо смањење броја радника због случајева 

оболелих од корона вируса. 

Предузете су следеће мере: 

 Ангажовање локалних извођача за извођење одређених обима посла  

 Спроведена је анализа и утврђено да због набројаних фактора се очекује  

продужавање рока завршетка пројекта за који се очекује да ће се завршити у 

првом полугодишту ове године.  

 

HSE показатељи 

На реду је слајд са HSE показатељима. 

У 2020. години показатељ LTIF смањен је за 8% у односу на 2019. У 2020. години 

показатељ RAR смањен је за 26% у односу на 2019. 

3. Кључни показатељи и положај на тржишту 

 

Уколико погледамо табелу са финансијским и оперативним показатељима, у 2020. 

години у поређењу са 2019. годином, већина показатеља је у паду. Код обима прераде 

бележимо раст од 7%. 

Наши финансијски резултати су били под утицајем неповољних макроекономских 

кретања, пре свега ниске цене нафте и мање потражње за нафтним дериватима. 

Просечна вредност нафте типа Brent у 2020. била је 41,7 долара за барел, док је 

потражња у појединим месецима практично била преполовљена у односу на нивое из 

ранијих периода.  

Ипак, успели смо да очувамо позитиван резултат на нивоу показатеља EBITDA од 15,8 

милијарди динара. Уколико искључимо ефекат скупих залиха, из табеле се може видети 

да бисмо на крају 2020. године имали позитиван нето резултат. Такође, остварили смо 

и позитиван новчани ток од 29,7 милијарди динара.  

Код обима производње нафте и гаса, и обима промета, бележимо пад. Укупна 

задуженост је на прошлогодишњем нивоу. 

Такође, желим да истакнем да смо у новембру прошле године исплатили 4,4 милијарде 

динара акционарима НИС-а на име дивиденди.  

 

Трендови тржишта моторних горива 

Следи слајд о трендовима тржишта моторних горива. 

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

у свим земљама у паду. Главни разлог пада потрошње јесу негативни ефекти пандемије. 

Крајем године је потрошња почела благо да се  опоравља, али је уследио други талас 

са поновним падом потрошње.  

И Србија бележи пад у потрошњи моторних горива. Најзначајнији ефекат пандемије се 

десио у периоду март - мај када је било проглашено ванредно стање и уведен карантин, 
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након чега је кренуо делимичан опоравак тржишта. Током лета изостала је 

традиционална сезона транзита што је, такође, негативно утицало на потрошњу.  

Период септембар-октобар је поново показивао опоравак (пољопривредна сезона, 

почетак школске године, отворене границе-већа мобилност људи), да би током другог 

таласа, у новембру и децембру био настављен падајући тренд због уведених мера. 

Тржишни удео у Србији и тржиште моторних горива 

Ово је слајд о тржишту моторних горива. Пандемија има исти утицај и на тржиште 

моторних горива, бележи се пад од око 7% у Србији. 

Шпекулативне залихе које су одређени привредни субјекти и крајњи корисници 

направили током периода ниских цена имају у структури нешто веће учешће робе из 

увоза што је довело до снижења учешћа НИС-а у моторним горивима у 2020. години.  

Постоје и залихе увозника које су последица дисбаланса у производњи и тражњи 

деривата у региону, где су рафинерије због одржавања оптималне прераде производиле 

веће количине деривата, док је истовремено увођен карантин у другом таласу, па су 

вишкови испоручивани и у складишта њихових зависних друштава у региону, укључујући 

и Србију. 

Малопродајно тржиште моторних горива  

На слајду бр 17. можемо видети малопродајно тржиште. У 2020. години тржиште 

малопродаје бележи пад од 7% у односу на 2019. годину. На крају 2020. године укупан 

број БС у Србији је 325. НИС-ово тржишно учешће бележи раст од 0,5 п.п., а томе 

доприноси раст учешћа у сва три сегмента – дизел, бензин и ТНГ. Томе је допринела 

модернизација мреже, иновативна маркетиншка решења и побољшан асортиман. 

Тржиште у региону  

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

тржишног удела на укупном тржишту. Проценат учешћа на укупном тржишту износи око 

24,5%, а на малопродајном тржишту око 10,3%. На крају прошле године, имали смо 

укупно 42 бензинске станице у Босни и Херцеговини.  

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

укупном тржишту а и на малопродајном тржишту око 4%. Број бензинских станица у 

Бугарској је 34. 

У Румунији бележимо благи раст тржишног удела тако да је учешће на укупном тржишту  

1,1%. Број бензинских станица је 19 БС. Прошле године пуштена је у рад бензинска 

станица Отопени. 

Оперативни показатељи 

Блок Истраживање и производња 

Сада следе оперативни показатељи. Почињемо са Истраживањем и производњом. 

У 2020. години произведено је више од 1,2 милиона условних тона нафте и гаса, што је 

за 2% мање у односу на претходну годину.  
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Блок Истраживање и производња је успео да оствари планирани обим производње 

угљоводоника.  

 

Блок Прерада 

Следећи слајд се односи на кључне показатеље за Блок Прерада. 

У Рафинерији нафте Панчево, током 2020. године укупно је прерађено 3,6 милиона тона 

сирове нафте и полупроизвода, што представља раст од 7% у односу на претходну 

пословну годину. Овај раст је условљен и капиталним ремонтом који је спроведен у 

првом полугодишту 2019. године. 

У трећем и четвртом кварталу бележимо раст обима прераде у поређењу са првим и 

другим кварталом прошле године. То је резултат укидања ванредног стања и 

побољшања ситуације на тржишту у другој половини године. 

Уколико упоредимо четврти квартал 2020. године са истим периодом претходне године, 

код обима прераде бележимо пад од 7%, што је резултат погоршања макропараметара 

и јачања корона вируса. 

  

Блок Промет 

Следи слајд за Блок Промет.  

У 2020. години забележен је пад обима промета од 4% у односу на исти период 

претходне године, тако да је укупан промет износио 3,5 милиона тона. Са графикона који 

се налази са леве стране такође можемо видети да код малопродаје  у Србији бележимо 

пад обима малопродаје за 6%. Велепродаја у Србији – овде бележимо пад за 6%. Код 

извоза имамо раст од 7% и иноактиве –  овде бележимо пад обима продаје за 10%. 

Уколико погледамо графикон са десне стране можемо рећи да у трећем и четвртом 

кварталу бележимо раст обима промета у поређењу са првим и другим кварталом 2020. 

године. 

4. Финансијски показатељи 

 

На реду су финансијски показатељи. 

EBITDA  

Показатељ EBITDA у 2020. години је на позитивном нивоу и износи 15,8 милијарди 

динара. 

Пад у односу на 2019. годину је условљен драстичним падом цене нафте на светском 

тржишту и утицајем скупљих залиха на прераду. Ефекат скупих залиха током 2020. 

године је био негативан и износио је око 11,4 милијарди динара. 

На графикону можемо видети да је утицај цене и курса (укључујући и утицај цене залиха) 

34,9 милијарди динара, у односу на претходну годину, али је овај пад компензован 

делимично и мерама које смо предузели, чији је ефекат већи од 6 милиона динара. 
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Нето добит 

Следећи слајд се односи на нето добит. 

У 2020. години бележимо пад нето добити од око 146% у односу на исти период 

претходне пословне године. Главни разлог пада нето добити је смањење показатеља 

EBITDA, као и већи трошкови амортизације. 

Али, уколико погледамо трећи и четврти квартал ове године у односу на претходна два 

квартала, можемо видети да после оствареног нето губитка у другом кварталу од 9,2 

милијарде динара, у трећем и четвртом кварталу смо остварили позитиван нето 

резултат, који у другој половини године износи 2,7 милијарди динара. 

 

 OCF 

На овом слајду се налази оперативни новчани ток. 

У 2020. години оперативни новчани ток износи 29,7 милијарди динара и мањи је у односу 

на исти период претходне године за 48%.  

Главни разлози су: 

• Мањи приливи од купаца и мањи оперативни трошкови и  

• Већа плаћања по основу обавеза према држави. 

На овом слајду можемо видети да је погоршање макроекономских фактора утицало и 

на реализацију CF-a. 

У 2020. години смо остварили позитиван OCF, да би након инвестиција Free cash flow 

био на нивоу од 3,6 милијарди динара. 

CAPEX 

На реду је CAPEX. Прошле године издвојено је 25,3 милијарди динара за финансирање 

инвестиција, -40% мање у односу на 2019. годину, али смо оставили наше стратешке 

пројекте и уложили смо у „Дубоку прераду”, у истраживање и производњу, у 

модернизацију малопродајне мреже. 

5. Мере за повећање ефикасности 

 

На реду је слајд са мерама за повећање оперативне ефикасности. 

 

Укупан ефекат мера за повећање оперативне ефикасности 2020. на показатељ EBITDA 

износи 1,4 милијарди динара.  Са графикона можемо видети да ефекти по основу (one-

off) „једнократних мера“ које смо увели за административне трошкове износе 2,4 

милијарди динара. 

 

6. Задуженост, компаративна анализа и закључак 

 

Задуженост 

На крају 2020. дуг према банкама је остао на нивоу дуга на крају 2019. године и износи 

око 590 милиона евра. И поред ситуације са пандемијом коронавируса, у току 2020. 
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године извршена је додатна оптимизација показатеља кредитног портфеља. 

Реструктурирано је око 282 милиона евра кредитног портфеља. 

Осим тога, дуг према матичном друштву ЈАД „Гаспром њефтˮ је смањен и тренутно 

износи 116,3 милиона евра. 

Компаративна анализа  

Ово је слајд за компаративну анализу. Скренуо бих пажњу на показатељ Удео светлих 

производа. НИС је заузео друго место и верујем да ће ове године бити још бољи.  

 

Пословни план 2021. 

 

Кратко сам хтео да кажем за пословни план за 2021. годину. Основни фокус у 2021. 

години биће: 

 Обезбеђење стабилног пословања компаније 

 Наставак спровођења инвестиционог програма – у даљи развој НИС-а у свим 

сегментима биће инвестирано 20,8 милијарди РСД  

 Наставак дигитализације у свим областима пословања НИС-а  

 Унапређење у области безбедности на раду и заштите животне средине. 

 

Са десне стране су приказани фокуси на одређене делове компаније. У области 

истраживања и производње наставићемо са реализацијом програма бушења и 

геолошко-истражних радова на профитабилним пројектима у Србији и иностраним 

концесијама и са развојем актива у Румунији где је акценат на „Теремија Север”.  

У области прераде планирана је реконструкција FCC и изградња новог постројења 

ETBE. 

Промет – овде ћемо наставити са модернизацијом малопродајне мреже у Србији и 

региону и реконструкцијом складишта. Почетком године почели смо са изградњом 

бензинске станице која ће се налазити на аутопуту Милош Велики и у правцу Чачка, а то 

је БС Соколићи. 

И на крају енергетика -  у овој години планирамо завршетак изградње и пуштање у рад 

ТЕ-ТО Панчево. 

 

Закључак  

На реду је закључак: 

Током 2020. као минусе односно ограничења можемо навести: 

 Пад цене нафте и нафтних деривата у односу на 12М 2019. 

 Светска пандемија Covid-19 

 Пад потражње за нафтним дериватима 

Док као плусеве имамо:  

 Раст обима прераде 

 Раст обима прераде и обима промета у трећем и четвртом кварталу у односу 

на први и други квартал 2020. године 

 Остварен позитиван нето резултат у трећем и четвртом кварталу 2020. године 

 Смањење трошкова у новонасталим условима и одржавање социјалне 

стабилности запослених. 
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