


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

Више од евра 
инвестиција од 2009. године

Међу

у Србији

Пословање у Србији, Босни
и Херцеговини, Бугарској и 
Румунији 

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

Република Србија
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акционари
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НИС је 
која се бави истраживањем и 
производњом нафте и гаса

налази се на територији 
Србије

Истражни радови се изводе и у Румунији и 
Босни и Херцеговини

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

У 2021. години остварен је укупан обим 
производње од

условних тона нафте и гаса
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НИС поседујe савремену 
опрему која омогућава 
задовољење потреба 
компаније и ангажовање 
на међународном 
тржишту

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 одржавања 
средстава за рад, 
изградње и одржавање 
нафтно-гасних система и 
објеката

У 2021. години пуштено је 
у рад више од 40 
разрадних и истражних 
бушотина



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

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

У 2021. години започета је производња 

са биокомпонентом (евродизел Б7) 

Створени су предуслови за трећу фазу
модернизације Рафинерије у Панчеву
чији су кључни пројекти: 

реконструкција постројења FCC

изградњa постројења за
производњу ETBE (високооктанске
компоненте бензина)

У 2021. години остварен је
рекордан обим прераде сирове
нафте и полупроизвода

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

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

У 2021. години пуштено је у рад 

у Србији

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

У 2021. години укупан обим промета износи

тона, што је у 
последњих 13 година

Развој дигиталних апликација „Са нама на путу“ и 
„Drive.Go“
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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, ради на пројектима за 
повећање енергетске ефикасности

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

Развој трговине електричном енергијом у Србији и на 
регионалним тржиштима 

У 2021. години, у сарадњи са „Гаспром енергохолдингом“, 
настављена је изградња термоелектране-топлане „Панчево“
у коју је уложено око                                  евра

Ефекат мера за смањење потрошње енергије и повећање 
енергетске ефикасности у НИС-у током 2021. године износи више 
од                                  динара
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Нето добит

EBITDA

Инвестиције

Оперативни новчани ток 

Обавезе НИС групе по основу пореза 
и других јавних прихода 

Потписан уговор о стратешком 
партнерству са Владом Републике 
Србије и ХИП „Петрохемијом“, у 
складу са којим ће НИС повећати 
власнички удео у ХИПП-у на 90 
одсто основног капитала.
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Највреднији ресурс Компаније је тим који 

чини више од талентованих и 

стручних професионалаца

НИС је један од најпожељнијих
послодаваца у Србији 

У 2021. години за запослене је организовано 

обука на којима је учествовало полазника

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

Успешно се реализују програм студентске 
праксе „NIS Calling“ и програм „NIS Energy“ 
за дипломце и мастер студенте
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су основа даљег  напретка НИС-а 

Компанија дигитализацију спроводи у свим 
бизнис-сегментима и сматра је новом 
развојном шансом

Портфолио дигиталне трансформације 

НИС-а садржи више од 
и иницијатива у свим областима пословања

Ефекти дигиталне трансформације:

повећање безбедности

унапређење ефикасности

развој технологија

сарадња са IT заједницом

привлачење младих талената



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

У 2022. години НИС је објавио

економски напредак

људски ресурси

безбедност на раду и заштита животне средине

одговорност према заједници

Својим пословањем НИС доприноси остварењу

одрживог развоја Уједињених нација

12



НИС друштвено одговорне програме реализује 

под слоганом 
а велика пажња се поклања подршци младима и 
развоју локалне заједнице

програми намењени младима 

подршка здравственим и социјалним 
институцијама од ширег друштвеног 
значаја

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
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У друштвено-одговорне пројекте
и подршку професионалном спорту
у 2021. години уложено је више од

динара

Један од приоритета НИС-а био је подршка заједници у 
условима епидемије коронавируса и реализација 
еколошких пројеката

Партнерство са локалним заједницама широм Србије 
кроз програм „Заједници заједно“ – у 2021. години 

уложено је динара у реализацију 

за унапређење заштите животне средине

Клуб волонтера компаније НИС има више од 

, спремних да се ангажују у корист заједнице



Циљ Компаније су 
радни процеси без 
повреда запослених 
и негативних утицаја 
на животну средину
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Од 2009. године у 
еколошке пројекте 
уложено је

Дефинисано је 

у циљу повећања 
безбедности на раду

У 2021. години 
унапређена је 
безбедност радних 
процеса - индикатор 
повреда са изгубљеним 
данима (показатељ 
LTIF) смањен je

у односу на 

2020. годину
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Стратегијом развоја НИС-а до 2025. године постављени су темељи за 
даљи развој у изазовним макроекономским условима

Очување показатеља производње нафте и гаса 

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 

Изградња нових капацитета за производњу 
електричне енергије 

Оптимизација оперативних перформанси



У 2022. години НИС је добитник признања за најпожељнијег
послодавца у Србији као и награде Доброчинитељ за
реализоване CSR активности.

НИС је освојио пети ниво изврсности и награду

на такмичењу у организацији
Фондације за културу квалитета и изврсност

Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а,

добитник је за изузетан
допринос јачању сарадње образовних и научних
институција кроз подршку најуспешнијим
ученицима и студентима и промоцију науке

НИС је освојио на
„Такмичењу за доделу националних
признања из области безбедности и здравља на раду” у категорији Повеља 
„28. април” које организује Управа за безбедност и здравље на раду 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
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Drive.Go, мобилна апликација
НИС-а, добитник је награде

Бренд NISOTEC добио је велики 

, као и

, на 
Међународном пољопривредном 
сајму у Новом Саду

Апликације „Са нама на путуˮ и 

„Drive.Go” НИС-а биле су на 

месту Google Play листе ТОП 
10 бесплатних пословних апликација 

НИС је добитник признања часописа 

„PC Press” – најбољих онлајн 
садржаја, у категорији LinkedIn


