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ПОСЛОВАЊЕ НИС ГРУПЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2022. ГОДИНЕ 
Приоритет очување стабилности тржишта 

 

Упркос комплексном макроекономском окружењу, НИС група је у првом полугодишту 
2022. године остварила добре оперативне и финансијске резултате. Расту 
финансијских показатеља допринеле су више цене нафте на светском тржишту. 
Просечна вредност барела нафте типа „Brent“ у првих шест месеци била је 107,59 
долара, што је 66 одсто више него у истом периоду 2021. године. Захваљујући томе, 
као и оствареном расту обима промета и продаје, показатељ EBITDA НИС групе у 
извештајном периоду износи 66,24 милијарде динара, док је нето добит 43,71 
милијарда динара. Обавезе НИС групе по основу пореза и других јавних прихода су 
117,9 милијарди динара, односно 24 одсто више у поређењу са првом половином 
прошле године. 
 

У првом полугодишту текуће године остварени су добри оперативни резултати. На 
активама НИС-а у Србији и региону произведено је 583 хиљаде условних тона нафте и 
гаса, што је на готово истом нивоу који је остварен у првих шест месеци 2021. године. 
Истовремено су значајно унапређени резултати у области прераде нафте и промета 
нафтних деривата. Фокус Блока Прерада био је на континуираној производњи и 
стварању залиха како би се осигурало уредно снабдевање тржишта. Тако је у мају у 
Рафинерији нафте Панчево прерађено 416 хиљада тона сирове нафте и 
полупроизвода, што је најбољи месечни резултат од 2009. године. Укупан обим 
прераде за шест месеци 2022. године био је 2,104 милиона тона нафте и 
полупроизвода, што је 23 одсто више у односу на упоредни извештајни период. У 
области промета настављен је тренд повећања обима малопродаје и велепродаје у 
Србији и иноактивама, као и раст продаје авиогорива. Укупан обим промета износи 
2,088 милиона тона и повећан је 18 одсто у односу на исти период прошле године. 
 

НИС је, такође, наставио са подршком заједници у којој послује. Расписан је конкурс 
„Заједници заједно 2022“, посвећен теми повећања наталитета и очувања 
репродуктивног здравља. За ову намену издвојено је 118,5 милиона динара, а пројекти 
ће бити реализовани у 13 партнерских општина и градова широм Србије.  
 

Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, изјавио је: 
„За нама је изазован период у ком смо остварили своје приоритете. Очували смо 
редовно пословање НИС-а и уредну снабдевеност тржишта. Истовремено смо у 
развојне пројекте инвестирали 7,6 милијарди динара и очекујемо да нам ова улагања 
донесу позитиван резултат у будућности. Свесни смо да је пред нама још доста 
препрека које је потребно савладати, али наш менаџмент и запослени поседују 
довољно знања и искуства да, уз подршку акционара, превазиђу и ове изазове“. 
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