ПРОФИЛ
КОМПАНИЈЕ

О НИС-у
РУМУНИЈА

НИС Група је један од највећих вертикално интегрисаних енергетских система у југоисточној
Европи, са седиштем у Србији.

Основне делатности НИС-a су истраживање, производња и прерада нафте и природног гаса,
промет широког асортимана нафтних и гасних деривата, као и реализација пројеката у
области енергетике и петрохемије.

БиХ

СРБИЈА
БУГАРСКА

Поред Србије, НИС група послује и у суседним државама региона – Босни и Херцеговини, Бугарској
и Румунији. Регионална експанзија се одвија у два основна правца – у области истраживања и
производње нафте и гаса (у Румунији и Босни и Херцеговини) и кроз развој малопродајне мреже
(у Босни и Херцеговини, Бугарској и Румунији).
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Најважнији ресурс компаније чини тим са више од

11.000 ЗАПОСЛЕНИХ

МИСИЈА
Одговорно користећи природне ресурсе и савремене технологије, пружити људима балканског
региона енергију за кретање ка бољем.

који су основна енергија НИС-а. Компанија је већ годинама један од најпожељнијих послодаваца
у Србији. Дугорочни циљ НИС-а је да повећа посвећеност својих запослених и унапреди праксе из
области људских ресурса, како би запосленима пружио најбоље могуће искуство у раду.
Пословање НИС-а у наредним годинама дефинисано је корпоративном Стратегијом развоја до 2025.
године. Циљ компаније је да буде пример другима по ефикасности пословања и поштовању принципа
одрживог развоја, као и да у изазовним макроекономским околностима обезбеди нове вредности за
акционаре, запослене и заједницу у којој послује.
Поред пословних активности, НИС је континуирано посвећен унапређењу локалне заједнице
и побољшању квалитета живота људи који у њој живе. У том циљу Компанија је од 2009. године
реализовала велики број друштвено-одговорних пројеката и у заједницу уложила више од

4,1 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА.

ВИЗИЈА
НИС ће бити признати лидер балканског региона у свом ресору, по динамици одрживог развоја
и повећања ефикасности, испољавајући висок ниво друштвене и еколошке одговорности, као и
савремене стандарде услуживања купаца.
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ВРЕДНОСТИ
ОДГОВОРНОСТ

ИНОВАТИВНОСТ

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

СТРУЧНОСТ

Наш резултат и безбедност, моја одговорност!
Одговорна компанија и запослени који рационално
користе ресурсе ради заједничке добробити.

Отворени једни према другима!
Кроз отворену и фер комуникацију, у којој смо сви
једнаки, стварамо транспарентно радно окружење.

Покрени своју радозналост!
Проналазимо и подржавамо нова и увек боља решења, како
бисмо стално себе унапређивали и остали лидери у индустрији.

Знање ствара нашу будућност!
Све што стварамо засновано је на нашој стручности
која инспирише промене у целој заједници.
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ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА

СЕРВИСИ

НИС је једина компанија у Србији која се бави истраживањем и производњом нафте и гаса.
Већина нафтних поља Компаније налази се у Србији, док се у региону истражни радови изводе
у Румунији и Босни и Херцеговини. Најстарија инострана концесија НИС-а је у Анголи, где се
производња одвија од 1985. године.

НИС поседује сопствене сервисне капацитете који задовољавају потребе Групе и пружају услуге
трећим лицима. Сервиси пружају услуге у области истраживања и производње нафте и гаса кроз
геофизичка испитивања, израду, опремање и ремонт бушотина, као и спровођење специјалних
операција и мерења на бушотинама. Сервиси пружају и услуге одржавања средстава за рад,
изградње и одржавања нафтно-гасних система и објеката. У овом сегменту пословања,
циљ је јачање присуства на међународном тржишту. Зато је наш приоритет модернизација
опреме, обезбеђивање што бољег квалитета пружених услуга, повећање техничко-технолошке
ефикасности и раст упослености у НИС-у и другим компанијама.

У 2021. години пуштено је у рад више од 40 разрадних и истражних бушотина. Остварен је
укупан обим производње од 1,194 милиона условних тона нафте и гаса.
У оквиру Блока Истраживање и производња послује погон за припрему природног гаса,
производњу ТНГ-а и газолина и уклањање CO2 у Елемиру, као и Аминско постројење за
пречишћавање природног гаса у ком се примењује HiPACT технологија (High Pressure Acidgas
Capture Technology). Начин прераде гаса је такав да у потпуности спречава емисије угљендиоксида у атмосферу, па се поред бизнис-ефеката остварују и значајне еколошке користи.
НИС у Елемиру поседује и савремени Тренинг центар за обуку радника у нафтној индустрији. У
питању је јединствени комплекс опремљен модерном опремом у коме се обука изводи у реалним
условима, са могућношћу симулације свих задатака са којима се могу срести радници нафтне
индустрије у процесу производње, припреме и отпреме нафте и гаса.
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ПРЕРАДА
Рафинерија нафте у Панчеву једно је од најмодернијих и еколошки најразвијенијих прерађивачких
постројења у региону, са максималним пројектованим капацитетом од 4,8 милиона тона годишње.
У модернизацију Рафинерије је од 2009. године инвестирано више од 800 милиона евра, од чега су
значајна средства издвојена за пројекте заштите животне средине. Захваљујући овим улагањима,
Рафинерија нафте у Панчеву је 2017. године постала прво енергетско постројење у Републици
Србији које је од надлежних државних органа добило IPPC дозволу којом се потврђује да је
производња у потпуности усклађена са највишим домаћим и европским стандардима у области
заштите животне средине.

је и нови корак у правцу будућег развоја Рафинерије у Панчеву – створени су услови за трећу фазу
модернизације. Основни циљ је модернизација постројења за флуидни каталитички крекинг (FCC)
и изградња постројења за производњу ETBE ради повећања производње пропилена и добијања
квалитетне биокомпоненте за намешавање у бензин. У наредном периоду приоритет у развоју
Рафинерије биће и пројекти дигитализације, као и унапређење енергетске ефикасности.

Рафинерија нафте Панчево производи: моторна горива евро-5 стандарда, авио-гориво, течни
нафтни гас, нафтни кокс, сировине за петрохемијску индустрију, уље за ложење, битумене и друге
нафтне деривате.
У 2021. години остварен је највећи обим прераде сирове нафте и полупроизвода у последњих 13
година – 3,945 милиона тона, што је 9 одсто више него 2020. године. Започета је и производња
евродизела са биокомпонентом (евродизел Б7), а прве количине отпремљене су у Румунију. Учињен
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ПРОМЕТ
У Србији и земљама региона НИС управља мрежом са више од 400 бензинских станица, од којих је више
од 90 ван граница Србије. НИС на тржишту наступа са два малопродајна бренда: NIS Petrol и GAZPROM
(премијум бренд), а бензинске станице НИС Групе синоним су за квалитетну понуду горива и додатног
асортимана и савремене услуге, усклађене са потребама потрошача.

НИС континуирано улаже у развој своје малопродајне мреже, као и у унапређење квалитета робе и
услуга. У 2021. години пуштено је у рад 10 нових или реконструисаних малопродајних објеката, међу
којима су и прва бензинска станица на ауто-путу „Милош Велики“, као и „Змај 1“ – једна од најпознатијих
бензинских станица у Београду. НИС је у оквиру развоја комуникације са потрошачима додатно унапредио
своје дигиталне пројекте у продаји – апликацију „Drive Go“ и виртуелну картицу лојалности „Са нама на
путу“. Апликација „Drive.Go“ добитник је награде „Innovation Award“ у оквиру манифестације Hot Spot
eCommerce Awards 2021, организоване од стране eCommerce асоцијације Србије. Апликације „Са нама
на путу” и „Drive.Go” нашле су се на првом и другом месту на Google Play листи ТОП 10 бесплатних
пословних апликација. На бензинским станицама Компаније у 2021. години омогућено је плаћање
рачуна уз помоћ IPS QR кода Народне банке Србије. Овај иновативан начин плаћања први пут је постао
доступан на бензинским станицама у Србији.
Структура промета НИС-а, поред малопродаје готових нафтних деривата, течног нафтног гаса и низа
пратећих производа, обухвата испоруке сирове нафте, гаса и нафтних деривата на домаћем и страном
велепродајном тржишту, док као посебне пословне правце развија снабдевање авио-горивом,
снабдевање пловних објеката горивом, промет мазива и битумена. Све врсте горива пролазе строгу и
редовну лабораторијску контролу и одговарају највишим домаћим и међународним стандардима.
У 2021. години остварен је рекордан обим промета од 4,031 милиона тона нафтних деривата, што је 14
одсто више него у 2020. години.
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ЕНЕРГЕТИКА
Ова делатност обухвата производњу електричне и топлотне енергије из конвенционалних
и обновљивих извора, производњу и продају компримованог природног гаса, продају
природног гаса, трговину електричном енергијом, развој и имплементацију стратешки
важних енергетских пројеката, као и пројеката за повећање енергетске ефикасности.
У 2021. години је настављена изградња Термоелектране-топлане Панчево, коју НИС
реализује у сарадњи са компанијом „Гаспром енергохолдинг“. Циљ пројекта, вредног
око 180 милиона евра, јесте производња топлотне и електричне енергије из гаса.
Од 2013. године на нафтним и гасним пољима на осам локација у Србији НИС је пустио у рад
мале електранe чија је максимална снага 14,5 MWe. Еколошка предност ових постројења
је у производњи електричне и топлотне енергије из гаса који раније није био искоришћен
због велике количине угљен-диоксида и азота или није могао бити валоризован због
непостојања гасне инфраструктуре. Произведена електрична енергија се користи за
потребе НИС-а, али и за продају на тржишту. Електрична енергија се производи и на
гасном пољу Жомбољ у Румунији и затим продаје на локалном тржишту.
У сфери трговине електричном енергијом НИС је присутан на тржиштима Србије, Босне
и Херцеговине, Румуније и Бугарске. Такође, НИС тргује на границама са Мађарском,
Хрватском, Словенијом, Северном Македонијом и Црном Гором.
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ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 2025

За НИС је 2021. година била период стабилизације након кризе
изазване пандемијом COVID-19. Остварени су добри финансијски
резултати и дат нови замах даљој модернизацији НИС групе. Нето
добит је износила 21 милијарду динара, док је у развојне пројекте
инвестирано 20,2 милијарде динара. Показатељ EBITDA био је
53,2 милијарде динара, а обавезе НИС групе на основу пореза и
других јавних прихода износиле су 217,8 милијарди динара, што
је 21 одсто више него годину дана раније. Акционарима је на име
дивиденде за 2020. годину исплаћено нешто више од милијарду
динара.

Даљи развој НИС групе планиран је корпоративном
Стратегијом 2025, чији је циљ обезбеђење раста и
профитабилности за акционаре, запослене и ширу
друштвену заједницу.

Крајем 2021. године потписан је Уговор о стратешком партнерству
између Републике Србије, ХИП „Петрохемије“ и НИС-а, на основу
кога ће, након испуњења предуслова и затварања трансакције,
НИС повећати свој власнички удео у ХИПП-у са садашњих 20,86
одсто на 90 одсто основног капитала.

Основни стратешки циљеви НИС-а, предвиђени
Стратегијом 2025 су:
• Очување показатеља производње
и раст ресурсне базе,
• Повећање дубине и ефикасности прераде,
• Повећање продаје деривата кроз сопствене
канале продаје и модернизација малопродајне
мреже,
• Диверсификација пословања изградњом
нових капацитета за производњу
електричне енергије,
• Побољшање оперативне
ефикасности.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
Дигитална трансформација је за НИС један од алата за постизање стратешких
циљева Компаније и због тога се интензивно ради на увођењу дигиталних технологија
које јачају конкурентност на тржишту, доприносе унапређењу комуникације са
потрошачима, унапређује обуку запослених, као и безбедност радних процеса.
Дигитални портфолио Компаније садржи више од 110 пројеката и иницијатива у свим
областима пословања. Дигитална трансформација НИС-а заснива се на сталном
унапређењу знања и вештина запослених, изради дугорочних и краткорочних
планова за сваки пословни блок, дефинисању циљева и алата за њихово постизање
и ангажовању експерата који омогућавају да сви задаци буду завршени успешно и
на време.
НИС сарађује са водећим домаћим факултетима у циљу размене знања и повезивања
академског и пословног сектора: Електронским факултетом у Нишу, Електротехничким
факултетом у Београду и Факултетом техничких наука из Новог Сада. Поред сарадње
са универзитетима, НИС негује партнерства и са ИТ компанијама, стартапима и ИТ
заједницом у целини. Овом виду партнерства, као најбржем путу ка дигитализацији
бизнис-процеса Компаније, НИС ће посвећивати посебну пажњу и у наредним
годинама.
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КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Високи стандарди у области корпоративног управљања, засновани на међународно прихваћеним начелима
и најбољим искуствима светске праксе, у центру су пажње компаније НИС. Стабилан развој Компаније
и неговање добрих односа са свим заинтересованим странама темељ су поверења између акционара,
инвеститора и заједнице. Ради што ефикасније комуникације са акционарима и инвеститорима НИС
има канцеларије за послове са мањинским акционарима у Београду и Новом Саду, Службу за односе са
инвеститорима, посебан колцентар, електронску адресу и интернет-страницу. НИС, такође, примењује и
највише стандарде у погледу информисања заинтересованих страна, поштујући принципе двосмерне и
транспарентне комуникације. О томе сведочи и низ признања за односе с инвеститорима које је компанија
добила од Београдске берзе. Такође, Компанија НИС је добитник признања специјализованог часописа
„PC Press“ за изузетан квалитет пословних дигиталних комуникација за 2021. годину у оквиру Топ50
избора најбољих online локација.

НИС група ангажује више од 11.000 мотивисаних стручњака и верује да будућност Kомпаније почиње
доласком сваког новог колеге. Због тога НИС пажљиво ослушкује потребе запослених, прати трендове на
тржишту рада и настоји да привуче најбоље младе експерте. У складу са тим, НИС је усвојио савремене,
флексибилне моделе рада који пружају запосленима могућност рада од куће, постепеног повратка са
породиљског одсуства на посао, прилику да сакупљају и искористе прековремене радне сате у оквиру
„банке сати”, као и да раде у такозваним. „co-working” канцеларијама послодавца у свом месту становања,
у случају да се њихово радно место налази у другом граду.
НИС је, у оквиру професионалног усавршавања својих
запослених, и у 2021. години одржао велики број екстерних
и интерних обука, придржавајући се препорука здравствених
стручњака. Организовано je 2.870 обука, на којима је
учествовало 5.226 полазника. Укупан број сати издвојених
за обуке је 63.373. Поред тога, Компанија је наставила да
пружа шансу младим стручњацима да прве кораке у каријери
направе у НИС-у. Успешно је завршена прва сезона програма
за младе таленте „NIS Energy“, а свих 15 полазника је по истеку
дванаест месеци остало да ради у НИС-у. Након конкурса за
другу сезону у Компанију је дошло 27 нових младих колега, који
ће имати прилику да уз подршку ментора стекну прва радна
искуства. Поред тога, настављена је и реализација програма
студентске праксе „NIS Calling“, која изабраним студентима
омогућава да обаве 480 сати праксе у Компанији паралелно
са обавезама на факултету.
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Одговоран однос према природним ресурсима и безбедност запослених били су међу кључним фокусима
НИС-а и у 2021. години. За пројекте унапређења заштите животне средине издвојено је 355,6 милиона
динара.

Одговорно пословање и жеља да се допринесе развоју заједнице били су међу приоритетима НИС-а и у
2021. години. У друштвено одговорне пројекте и подршку професионалном спорту инвестирано је више
од 315 милиона динара. Посебна пажња посвећена је заштити животне средине, тако да је НИС, путем
програма „Заједници заједно“ усмерио 107,5 милиона динара на реализацију 29 еколошких пројеката у
12 партнерских општина и градова широм Србије. Циљ овог циклуса програма је унапређење енергетске
и еколошке инфраструктуре образовних, здравствених, спортских и установа културе које су на услузи
и од значаја свим грађанима локалних заједница. Акцијама попут садње 500 стабала јавора и платана
у Рафинерији нафте Панчево и њеној околини НИС и његови запослени наставили су да доприносе
унапређењу заштите животне средине.

Поред тога, НИС континуирано ради на унапређењу еколошких показатеља процеса, развијању еколошке
свести запослених и подстицању примене најбољих доступних метода и технологија у инвестиционим
пројектима који имају директан или индиректан утицај на животну средину.
Политика у области HSE (Health, Safety, Environment) неодвојив је део сваког бизнис процеса у НИС-у. Током
2021. године израђена је Стратегија заштите животне средине до 2030. године. У оквиру активности на
изради Стратегије извршена је анализа прописа Републике Србије и Европске уније и процена потребних
улагања за усклађивање са прописаним обавезама, дефинисани су дугорочни циљеви за смањење
негативног утицаја на животну средину (смањење угљеничног интензитета, смањење осталих емисија и
употребе ресурса), те издвојени пројекти и процењена потребна улагања. Бољи резултат постигнут је и
када је реч о безбедности на раду. Индикатор повреда са изгубљеним данима (показатељ LTIF) смањен
је 10 одсто у поређењу са 2020. годином.
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НИС је и у 2021. години наставио да пружа подршку здравственим установама широм наше земље. Тако
су обезбеђена средства за набавку неопходног медицинског материјала и опреме бројним здравственим
установама међу којима су Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Институт за
онкологију и радиологију Србије, Ургентни центар у Београду, као и Дом здравља „ Др Симо Милошевић“.
Ковид болницама и ковид одељењима донирано је више од 120 хиљада литара пијаће воде „Јазак“. Поред
донаторске подршке, није изостала ни помоћ чланова Клуба волонтера компаније НИС, који су и током
2021. године показали емпатију и највише људске квалитете учествовањем у бројним акцијама подршке
најмлађим и најосетљивијим члановима заједнице. Запослени НИС-а су, поред осталог, учествовали
у акцијама паковања и испоруке воде „Јазак“ здравственим установама, први су волонтери који су у
НУРДОР-овој башти на имању „Башта може свашта“ у Ваљевској Каменици посадили органско поврће
и зачинско биље за потребе деце у НУРДОР родитељским кућама. Наши запослени су учествовали у
уређењу школе „Милица Стојадиновић Српкиња“ у Врднику. Поводом почетка школске године волонтери
НИС-а поклонили су 600 комплета школског прибора деци из Прихватилишта у Београду, Центра за
заштиту одојчади, деце и омладине Звечанска, затим корисницима Свратишта за децу у Београду и
Свратишта за децу и младе Новог Сада, као и деци без родитељског старања у СОС Дечијем селу у
Краљеву. У жељи да мотивише младе да се баве спортом, Компанија је у сарадњи са Канцеларијом за
Косово и Метохију Владе Републике Србије и Удружењем „Спортстарс“ донирала спортску опрему и
реквизите за 18 матичних основних школа које похађа више од 1.500 ученика са подручја 10 општина
на Косову и Метохији. НИС је учествовао и у хуманитарној акцији куповине предмета које су донирале
селекторка наше женске кошаркашке репрезентације Марина Маљковић и амбасадорке Института за
женски спорт, а сва средства која је Компанија донирала усмерена су на подршку Универзитетској дечjoj
клиници Тиршова и Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“.

Улагање у знање и младе је стратешки циљ Компаније, па је током 2021. године НИС наставио са
улагањима у унапређење образовног система. Сарадња са образовним и научним институцијама у
земљи и иностранству, као и подршка популаризацији руског језика и културе у Србији одвија се путем
корпоративног програма „Енергија знања“. У 2021. години опремљени су информатички кабинет у
Математичкој гимназији у Београду и кабинет за руски језик у Шабачкој гимназији, док је Компанија
потписала и меморандуме о сарадњи са Технолошко-металуршким факултетом у Београду и Филозофским
факултетом у Нишу. Током прошле године активно су подржани пројекти којима се популаризују руски
језик и култура. НИС је подржао и издавање јединственог уџбеника руског језика „Ни пуха ни пера!“,
како би на савремен начин помогао студентима и одраслима да брзо савладају основе руског језика. У
2021. години у НИС-у је запослено шест српских стипендиста са руских универзитета и додељено шест
нових стипендија. НИС је укупно стипендирао више од 130 студената, од којих је готово 60 већ запослено
у компанији. Напори НИС-а да допринесе квалитету образовања у Србији препознати су и у екстерној
јавности. Кирил Тјурдењев, генерални директор компаније НИС, добитник је Светосавске награде за
2021. годину за изузетан допринос јачању сарадње образовних и научних институција кроз подршку
најуспешнијим ученицима и студентима и промоцију науке.
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ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
НИС већ годинама традиционално објављује
верификовани извештај о одрживом развоју,
којим на свеобухватан и транспарентан
начин обавештава јавност о активностима у
развоју пословања, улагањима у друштвеноодговорне пројекте, заштити животне
средине, здравља и безбедности на раду,
као и о развоју људских ресурса. Компанија
је пионир у Србији када је реч о извештавању
у области одрживог развоја, о чему сведочи
податак да је 2022. године објавила 12.
узастопни верификовани извештај. Као
компанија којој су принципи одрживог
развоја уткани у све пословне активности,
НИС својим пословањем доприноси
испуњењу 12 од 17 циљева одрживог развоја
УН, a оснаживање заједнице у којој послује
један је од стратешких приоритета НИС-а.
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