
 
   

 
 
 

 
 

НИС објавио Извештај о одрживом развоју за 2011. годину у складу са 
међународним стандардима 

 
 

НИС je представиo Извештај о одрживом развоју за 2011. годину који је оцењен са вишом 
оценом у односу на претходну годину. Виша оцена (Б+) указује на значајан напредак који је 
компанија остварила у претходном периоду. Извештај је урађен према највишим 
стандардима и квалитету у корпоративном извештавању прописаним од међународне 
организације Global Reporting Initiative, а независна ревизорска кућа KPMG урадила је 
верификацију.  
 
Након званичног представљања одржана су три паралелна округла стола на теме 
„Здравље, безбедност и заштита животне средине“, затим „Људски ресурски“ и „Рад са 
понуђачима“, уз присуство представника заинтересованих страна. 
На представљању Извештаја о одрживом развоју компаније за 2011. годину учествовао је 
поред Кирила Кравченка, генералног директора НИС-а Борис Милошевић, директор KPMG. 
 
„Веома смо задовољни што смо ове године забележили боље резултате у области 
одрживог развоја. Поносни смо што смо у години кризе и великих изазова били највећи 
инвеститор у Србији са 34,4 милијарде динара улагања. У протекле три године смо заједно 
са Гаспромњефтом инвестрали око 1,5 милијарди евра у развој НИС-а, док ћемо исто 
толико уложити у наредне три године. Остварену добит поново улажемо у Компанију како 
би постала модернија и ефикаснија, како бисмо освојили Евро 5 стандард квалитета 
производа, већи степен еколошке заштите, већу производњу и бољу услугу. Почели смо да 
развијамо енергетику као нови правац пословања, а начинили смо прве важне кораке у 
стварању лидерске позиције у региону југоисточне Европе“, рекао је Кирил Кравченко, 
генерални директор НИС-а. 
 
„Некада се сматрало да су само финансијски извештаји обавезни, а извештаји о 
корпоративној друштвеној одговорности питање избора сваке компаније. Међутим, према 
једном истраживању спроведеном 2011. године које је обухватило 250 најуспешнијих 
компанија чак 95% истих је извештавало о друштвено одговорним активностима. КПМГ је 
препознао ову потребу великих компанија и увео сертификовање према GRI стандардима 
који су најраспрострањенији у свету. НИС је прва компанија у Србји која је прошле године 
издала извештај о одрживом развоју конципиран према тим станардима, а ове године, 
издавањем другог извештаја показала своју посвећеност развоју пословања. Анализом 
ових извештаја често се откривају нове могућности за напредак у пословању. Мислимo да 
НИС треба да послужи као пример осталим компанијама како треба истовремено бити 
друштвено одговоран и транспарентан у свим областима пословања – финансијским, али и 
друштвеним и еколошким“, изјавио је Борис Милошевић, директор КПМГ д.о.о. Београд. 
Комплетан извештај може се преузети са сајта компаније: www.nis.rs 
За више информација посетите: www.globalreporting.org 
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