
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОСЛОВАЊЕ НИС ГРУПЕ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2021. ГОДИНЕ 
 

НИС значајно унапредио финансијске резултате, 
 нето добит 1,5 милијарди динара 

 
 
Пословање НИС групе у првом тромесечју 2021. године одвијало се под снажним 
утицајем околности насталих услед пандемије COVID-19. Без обзира на то, НИС је 
вишеструко унапредио финансијске резултате у односу на први квартал прошле године, 
бринући истовремено о здрављу запослених, сарадника и потрошача. Бољим 
резултатима НИС-а допринеле су мере за унапређење оперативне ефикасности и 
финансијска дисциплина на свим нивоима НИС групе, као и раст цена нафте и благи 
опоравак потражње за нафтним дериватима када је реч о макроекономским 
параметрима. Просечна цена нафте Brent у овом периоду била је 60,9 долара за барел, 
што је 21 одсто више него у првом кварталу 2020. године. 
 
Нето добит НИС-а за период јануар-март износи 1,5 милијарди динара што је 2,4 пута 
више од резултата оствареног у првом тромесечју 2020. године када је забележен 
губитак од 1,1 милијарде динара. Показатељ EBITDA (профит пре плаћања камата, 
пореза на добит и амортизације) је на нивоу од 9,4 милијарде динара, што је 81 одсто 
више него у упоредном периоду. У првом тромесечју текуће године НИС је наставио са 
реализацијом капиталних пројеката и у даљи развој уложио 4,1 милијарду динара. 
Обрачунате обавезе НИС групе по основу пореза и других јавних прихода износе 44,6 
милијарди динара, односно 12 одсто више него у истом периоду прошле године. 
 
Када је реч о оперативним показатељима, укупан обим производње нафте и гаса износи 
292 хиљаде условних тона нафте и гаса. Истовремено, НИС је са успехом реализовао 
2Д сеизмичка испитивања на више од 130 километара у реону села Обудовац, општина 
Шамац, и тиме наставио развој пројекта на простору Републике Српске. У Рафинерији 
нафте Панчево у првом кварталу 2021. године прерађено је 752 хиљаде тона сирове 
нафте и полупроизвода. У марту је са успехом реализован плански застој у Рафинерији 
током ког су реализовани и пројекти инвестиционог одржавања који ће допринети 
ефикасности и поузданости производних процеса. Такође је започета и трећа фаза 
модернизације Рафинерије у Панчеву која обухвата реконструкцију постројења за 
флуидни каталички крекинг (FCC) и изградњу новог постројења ETБE (Етил терц-бутил 
етар). Укупан обим промета у првом кварталу текуће године био је 782 хиљаде тона. И 
у овом периоду НИС је наставио развој малопродајне мреже и започео изградњу 
бензинске станице „Соколићи“, првог таквог објекта на аутопуту „Милош Велики“. 
 
Истовремено је унапређена безбедност радних процеса, јер је индикатор повреда са 
изгубљеним данима (показатељ LTIF) смањен 26 одсто у односу на период јануар-март 
2020. године. 
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Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, изјавио је: 
„Резултати остварени у првом кварталу 2021. године показали су исправност пословног 
модела НИС-а у условима кризе и нашу истрајност да се на најбољи начин суочимо са 
негативним трендовима. Међутим, свесни смо да криза још није прошла и да су бројни 
изазови и даље пред нама. Због тога ћемо у наставку године остати посвећени 
системском побољшању ефикасности на свим пољима, финансијској дисциплини и 
завршетку капиталних пројеката који ће јачати нашу конкурентност“. 
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