
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОСЛОВАЊЕ НИС-А У ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2021. ГОДИНЕ 
 

Унапређени пословни резултати, настављен развој компаније 
 
 
У првих шест месеци 2021. године НИС је пословао под утицајем последица пандемије 
COVID-19. У фокусу су били унапређење ефикасности пословања, финансијска 
дисциплина и инвестиције у кључне развојне пројекте, што је за последицу имало знатно 
унапређење финансијских резултата у поређењу са истим периодом прошле године. 
 
Бољим резултатима НИС-а допринели су и повољнији макроекономски параметри, пре 
свега опоравак привредних активности и раст потрошње нафтних деривата. Тренд раста 
забележила је и вредност нафте, па је тако просечна цена нафте типа Brent у 
извештајном периоду износила 64,9 долара по барелу, што је 63 одсто више у поређењу 
са упоредним извештајним периодом прошле године. 
 
Нето добит НИС Групе за првих шест месеци 2021. године износи 6,08 милијарди 
динара, што је знатно бољи резултат од прошлогодишњег, када је у истом временском 
периоду забележен губитак од 10,2 милијарде динара. Истовремено, показатељ EBITDA 
(профит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) износи 22,22 милијарде 
динара, што представља повећање од готово 10 пута у поређењу са истим периодом 
прошле године када је овај показатељ износио 2,3 милијарде динара. Током првих шест 
месеци 2021. године забележен је раст прихода од продаје од 35 одсто у односу на исти 
период претходне године и они износе 115,7 милијарди динара. У овом извештајном 
периоду НИС је забележио значајно побољшање показатеља оперативног новчаног тока 
(OCF) који је на нивоу од 14,5 милијарди динара, односно 132 одсто више од 
прошлогодишњег. Обавезе НИС Групе по основу пореза и других јавних прихода износе 
95,4 милијарде динара, што је повећање од 14 одсто у односу на првих шест месеци 
2020. године. 
 
Успех је забележен и код већине оперативних показатеља. У Рафинерији нафте 
Панчево у првих шест месеци 2021. године прерађено је 1.714 хиљада тона сирове 
нафте и полупроизвода, што је 5 одсто више у односу на исти период прошле године. 
Укупан промет нафтних деривата у извештајном периоду износио је 1.768 хиљада тона 
што је повећање од 13 одсто у односу на прошлу годину. Такође, НИС је остао посвећен 
даљем развоју и модернизацији своје малопродајне мреже – отворен је први 
малопродајни објекат на новом ауто-путу „Милош Велики“, GAZPROM бензинска 
станица „Соколићи 1“. У области истраживања и производње нафте и гаса, укупан обим 
производње за прво полугодиште ове године износи 589 хиљада условних тона. 
 
Значајно су побољшани резултати у области HSE-a (Health, Safety, Environment) па је 
тако Индикатор повреда са изгубљеним данима (LTIF) умањен 48 одсто у односу на 
прошлу годину.  
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НИС је наставио и да доприноси развоју заједнице у којој послује – у оквиру програма 
друштвене одговорности „Заједници заједно“ потписани су споразуми са 12 локалних 
самоуправа широм Србије који имају за циљ реализацију еколошких пројеката у које ће 
НИС уложити 107,5 милиона динара. 
 
Поводом објаве резултата пословања за прво полугодиште 2021. године, Кирил 
Тјурдењев, генерални директор НИС-а, изјавио је: 
„Остајемо посвећени развоју наше компаније. Упоредо са константним повећањем 
ефикасности пословања спроводимо и велики инвестициони програм и за шест месеци 
ове године уложили смо укупно 8,6 милијарди динара. Наставићемо да радимо на 
даљем унапређењу пословних резултата, уз реализацију стратешких развојних 
пројеката. На тај начин учвршћујемо темеље за даљи развој компаније и остајемо 
сигуран извор прихода за  акционаре и наше запослене, као и поуздан партнер заједници 
у којој послујемо“. 
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