


Пословање у Србији, Босни и Херцеговини, 
Бугарској и Румунији 

Структура акционарског капитала 

• Гаспром њефт
56,15%

• Република Србија 29,87%

• Остали акционари 13,98%

Један од највећих вертикално 
интегрисаних енергетских 
система у Југоисточној Европи са 
више од
11.000 запослених

Међу водећим 
инвеститорима и 
извозницима у Србији

У еколошке пројекте је од 2009. 
године инвестирано готово
120 милиона евра

Циљ НИС-а је да буде пример другима 
по ефикасности пословања и динамици 
одрживог развоја

Више од
3 милијарде евра 
инвестиција од 2009. 
године

МИ СМО НИС



Истраживање
и производња
нафте и гаса

Сервиси Прерада Промет Енергетика

НАШЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 



• НИС је једина компанија
у Србији која се бави 
истраживањем и производњом 
нафте и гаса

• Већина налазишта компаније 
налази се на територији Србије

• Истражни радови се изводе
и у Румунији и Босни
и Херцеговини

• Најстарија концесија НИС-а
је у Анголи (експлоатација нафте 
започета је 1985. године)

• У 2020. години на активама
НИС-а произведено је
1,259 милиона
условних тона
нафтног еквивалента  

ИСТРАЖИВАЊЕ
И ПРОИЗВОДЊА



НИС поседујe савремену опрему 
која омогућава задовољење 
потреба компаније и ангажовање
на међународном тржишту

У 2020.
години избушено је
38 разрадних и 3 истражне бушотине
у Србији, као и
1 разрадна бушотина
у Румунији

СЕРВИСИ

Сервисне услуге у области истраживања
и производње нафте и гаса (геофизичка 
испитивања, израда, опремање и ремонт 
бушотина, спровођење специјалних операција 
и мерења на бушотинама)

Могућност пружања услуга у области 
одржавања средстава за рад, 
изградње и одржавања нафтно-гасних 
система и објеката



НИС управља Рафинеријом 
нафте у Панчеву, једном од 
најмодернијих у региону

Рафинерија у Панчеву производи моторна горива 
Евро-5 стандарда, авио горива, течни нафтни гас, 
нафтни кокс, сировине за петрохемијску 
индустрију, битумен и остале нафтне деривате

У 2020. години пуштен је у 
рад пројекат „Дубока 
прерада“ вредан више од
300 милиона евра

Емисије SO2 смањене за 
98,8%

Кључни бенефити пројекта: повећана 
производња највреднијих моторних 
горива, почетак производње нафтног кокса 
и унапређење заштите животне средине

У 2020. години укупан обим 
прераде сирове нафте
и полупроизвода износи
3,613 милиона тона

ПРЕРАДА



НИС управља мрежом од више
од 400 бензинских станица
у Србији и земљама региона –
Босни и Херцеговини, Румунији
и Бугарској

Компанија на тржишту наступа
са два малопродајна бренда:
NIS Petrol и GAZPROM

Развој програма лојалности 
„Са нама на путу“
у Србији и државама региона

Као посебне пословне правце
НИС развија снабдевање
авио-горивом, снабдевање 
пловних објеката, промет мазива и 
битумена

Настављен тренд модернизације 
малопродајне мреже – у 2020. години 
пуштено је у рад 14 модерних бензинских 
станица – 8 у Србији, 5 у БиХ и 1 у Румунији

У 2020. години укупан обим промета 
износи 3,538 милиона тона,
уз повећање обима извоза од
7 одсто у односу на 2019. годину

Више од
милион литара горива
продато путем мобилне апликације
Drive.Go
која је пуштена у рад 2020. године

ПРОМЕТ



НИС се бави производњом електричне
и топлотне енергије из 
конвенционалних и обновљивих 
извора, производњом и продајом 
компримованог природног гаса, 
продајом природног гаса, трговином 
електричном енергијом, развојем и 
имплементацијом пројеката за 
повећање енергетске ефикасности

У мале електране 
уложено је више од
20 милиона евра

На нафтним и гасним пољима на осам 
локација у Србији НИС је пустио у рад мале 
електране за производњу топлотне и 
електричне енергије чији је максимални 
капацитет
14,5 MW

У 2020. години, у сарадњи са „Гаспром 
енергохолдингом“, настављена је изградња 
Термоелектране-топлане „Панчево“ вредне 
око 180 милиона евра

На пољу трговине електричном 
енергијом НИС је, поред тржишта 
Србије, присутан и на 
регионалним тржиштима

Ефекат мера за смањење потрошње 
енергије и повећање енергетске 
ефикасности у НИС-у током 2020. 
године износи
291 милион динара

ЕНЕРГЕТИКА



У 2020. години НИС
је пословао у 
условима кризе 
изазване
пандемијом
COVID-19 и ниских
цена нафте

Упркос 
неповољним
трендовима 
реализован
је инвестициони 
циклус вредан
25,3
милијарде
динара

EBITDA:
15,8 милијарди 
динара

Оперативни 
новчани ток:
29,7 
милијарди 
динара

Обавезе НИС 
групе по основу 
пореза и других 
јавних прихода:
179,5
милијарди 
динара

Исплата акционарима
по основу дивиденде:
4,4 милијарди
динара

ПОСЛОВАЊЕ У
2020. ГОДИНИ



НАШИ ЉУДИ

Највреднији ресурс компаније
је тим од више од
11.000 талентованих и стручних 
професионалаца

НИС је изабран за
најпожељнијег
послодавца
у Србији за 2020. годину у 
истраживању портала 
Infostud

У 2020. години за запослене
је организовано више од
2.300 обука
на којима је учествовало преко 
3.300 полазника

Циљ НИС-а је да привуче младе таленте – успешна 
реализација програма студентске праксе „NIS Calling“
и програма „NIS Energy“ за дипломце
и мастер студенте

Кроз програм
„Повратак у Србију“
компанија стимулише повратак домаћих стручњака
у нашу земљу и ангажује их на изазовним пројектима



Иновације
и агилност
су основа даљег  
напретка НИС-а

НИС дигитализацију
спроводи у свим 
бизнис сегментима и 
сматра је новом 
развојном шансом за 
компанију

Портфолио дигиталне
трансформације компаније

садржи више од 110 пројеката и
иницијатива у свим областима 

пословања

Ефекти дигиталне 
трансформације: повећање 

безбедности, унапређење 
ефикасности, развој технологија, 

сарадња са IT заједницом, 
привлачење младих талената

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА



Принципи одрживог развоја темељ су 
сваког пословног процеса у НИС-у

У 2020. години НИС је објавио јубиларни
10. верификовани Извештај о одрживом 
развоју 

Четири стуба одрживог развоја НИС-а:

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

економски 
напредак

људски 
ресурси

безбедност на 
раду и заштита 
животне средине

одговорност 
према 
заједници



НИС друштвено одговорне програме реализује под слоганом „Будућност на 
делу“, а у фокусу су подршка младима и развој локалне заједнице

подршка здравственим
и социјалним
институцијама од ширег 
друштвеног значаја

Кључни правци подршке су:

унапређење рада 
научних
и образовних 
установа

развој спортске 
инфраструктуре

промоција 
културе и 
уметности

филантропске и волонтерске 
акције које иницирају или у 
којима учествују запослени 
НИС-а

У друштвено одговорне 
пројекте у 2020. години 
уложили смо више од
290 милиона динара
и наставили да градимо бољу 
будућност заједно са нашим 
пријатељима широм Србије

Партнерство са локалним 
заједницама широм Србије 
кроз програм „Заједници 
заједно“ – у 2020. години 
уложено је
114,5 милиона динара
у унапређење безбедности
у школама и дигитализацију 
наставног процеса

Фокус НИС-а био је на 
подршци заједници у 
условима пандемије 
корона вируса

Волонтери НИС-а реализовали
су у 2020. години више од
2.000 волонтерских сати 
у хуманитарним акцијама
и показали да су им солидарност
и емпатија основни покретач

БУДУЋНОСТ НА ДЕЛУ 



ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ

Циљ компаније су 
радни процеси без 
повреда и негативних 
утицаја на животну 
средину

Од 2009. године у 
еколошке пројекте 
уложено је готово
120 милиона евра

Имплементирано 12 
„Златних HSE правила“
у циљу повећања 
безбедности на раду

У 2020. години унапређена је 
безбедност радних процеса -
индикатор повреда са 
изгубљеним данима 
(показатељ LTIF) смањен je
8 одсто у односу на 2019. 
годину



Стратегијом развоја 
НИС-а до 2025. 
године постављени 
су темељи за даљи 
развој у изазовним 
макроекономским 
условима 

Циљеви Стратегије:

Очување показатеља 
производње нафте и
гаса и раст резерви 
угљоводоника

Даља модернизација 
Рафинерије нафте у Панчеву 
и повећање дубине и 
ефикасности прераде

Модернизација малопродајне 
мреже и повећање продаје 
деривата кроз сопствене канале 
продаје

Освајање позиције 
регионалног лидера у 
области ефикасности 

Диверсификација
пословања изградњом
нових капацитета за 
производњу електричне 
енергије 

Оптимизација 
оперативних 
перформанси

НАШИ СТРАТЕШКИ
ЦИЉЕВИ 



ХВАЛА


