
 
   

 

 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ НИС-a ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 
 
На основу појединачних и неревидираних финансијских извештаја за 2012. годину, 
НИС је остварио нето добит од 49,5 милијарди динара што је годишњи раст од 22 
одсто. Раст профита је резултат ефикаснијег пословања и смањења трошкова, као и  
раста удела на домаћем тржишту нафте и нафтних деривата. 
 
EBITDA* за 2012. годину износи 66,5 милијарди динара, што је 27 одсто више у односу 
на исти период 2011. године. На раст EBITDA су, поред повећања ефикасности 
пословања, утицали и реализација ранијих улагања у обнову ресурсне базе и раст 
производње домаће нафте и гаса. 
 
НИС је остао појединачно највећи порески давалац у земљи. Износ обрачунатих 
пореза, накнада и осталих фискалних обавеза НИС-а за 2012. је 91,4 милијарде 
динара, што је 8 одсто више од износа уплаћеног у исту сврху током 2011. године. 
 
Прошла година је за НИС била у знаку увођења савремених технологија у све видове 
пословања и ширења малопродајне мреже у земљи и региону. Укупне инвестиције на 
нивоу НИС групе (НИС и новооснована зависна друштва) у прошлој години су достигле 
рекордни ниво од 50,8 милијарди динара, или 48 одсто више него у 2011. години. 
Компанија је највише новца, 20,4 милијарде динара, уложила у еколошке пројекте и 
довршетак модернизације Рафинерије нафте Панчево (постројење за хидрокрекинг и 
хидрообраду MHC/DHT, изградњу постројења за водоник и за регенерацију истрошене 
сумпорне киселине, реконструкцију пристаништа у Панчеву, аутоматизацију прераде, 
као и реконструкцију и изградњу ТНГ парка). Још 13,2 милијарде динара је уложено у 
развој малопродајне мреже. Комплетно је реконструисано девет бензинских станица и 
ребрендирана је 231 бензинска станица. У склопу развоја малопродајне мреже у 
региону, што је стратешки циљ НИС-а, компанија је купила складиште у Бугарској, 
мрежу од 28 бензинских станица у Босни и Херцеговини и једну у Румунији. Коначно, 
10,1 милијарда динара је инвестирана у геолошка истраживања и пројекте повећања  
производње нафте и гаса и повећања резерви.  
 
Током прошле године је укупна задуженост компаније према банкама (дуг према 
банкама и акредитиви) смањена 10 одсто  у односу на крај 2011. године, и на крају 
2012. године је износила укупно 403 милиона долара. Однос дуга према EBITDA је 
износио 0,45. 
 
Према појединачним финансијским извештајима оперативни новчани ток (OCF) је 
повећан са 35 милијарди динара у 2011. години на 36,8 милијарди динара током 2012. 
године, што је повећање од 5 одсто. 
 
НИС је током прошле године наставио тренд раста у производњи домаће нафте и гаса, 
па је у 2012. години произведено 1.694 условних тона нафте и гаса**, што је 11 одсто  
_______________________________________________________________________ 
* оперативна добит (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) 
** 1.256 м

3
 гаса = 1 условна тона нафте 

 



    
 

 

 
 

више у односу на исти период претходне године. Истовремено, обим потврђених 
залиха угљоводоника порастао је у 2012. години за 12,1 одсто. 
 
Обим прераде сирове нафте у Рафинерији нафте Панчево у 2012. години износио је 
2.142 милиона тона нафте, а укупан промет нафтних деривата достигао је ниво од 
2.395 хиљада тона. Без обзира на пад обима националног тржишта, НИС је повећао 
обим малопродаје за 15 одсто, уз пораст удела Компаније на малопродајном тржишту 
за 5,9 одсто.    
 
„Финансијски резултати за 2012. годину су показали да је та година била најуспешнија 
од када НИС постоји. Успели смо, не само да сачувамо, већ и да повећамо 
профитабилност Компаније, истовремено смањивши  ниво банкарског дуга. И то у 
условима када је у 2012. години Србија оборила два неславна рекорда - у дубини 
рецесије у Југоисточној Европи и по висини стопе инфлације у Европи. Кључни разлог 
успешног пословања НИС-а је константни раст инвестиција у нове технологије, развој 
малопродајне мреже у земљи и региону, као и истраживање и повећање резерви 
нафте и гаса. Још једном се потврдило да договор кућу гради, а наша кућа је прошле 
године јачала захваљујући договору два акционара – Гаспром њефта и Владе Србије“, 
изјавио је Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а. 
 
 
 

  Директор Дирекције за 
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