
 
   

 

 

 
 

 

НИС ПРЕДСТАВИО ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
Компанија НИС представила је Извештај о одрживом развоју за 2015. годину, који је у складу са 
стандардима водеће организације у свету у области одрживог пословања Global Reporting 
Initiative (GRI). Према овим правилима, Извештај НИС-а је усклађен са G4 стандардима, 
односно смерницама за извештавање о одрживости за Сектор нафте и гаса. 
 
Осим што је прва компанија у Србији која је објавила верификован Извештај о одрживом 
развоју, НИС је у току 2015. године наставио да унапређује транспарентност извештавања у 
овој области, па је број индикатора повећан са 69 на 80. 
 
Извештај је верификовала независна ревизорска кућа Ernst&Young у Србији и  традиционално 
је представљен на дијалогу заинтересованих страна где су поред Кирила Кравченка, 
генералног директора НИС-а, учествовали и Стивен Фиш, партнер у ревизорској кући 
Ernst&Young, Ирена Солoрано, стална представница Програма Уједињених нација за развој у 
Србији (УНДП) и Ана Трбовић, професорка на Факултету за економију, финансије и 
администрацију (ФЕФА) у Београду. 
 
Акценат у Извештају о одрживом развоју за 2015. годину је на ономе што је НИС учинио у 
спровођењу HSE политике, односно у области здравља и безбедности на раду и заштите 
животне средине. НИС је уједно и 2016. годину прогласио годином HSE-а у компанији, 
показујући да су питања из те области апсолутни приоритет у пословању. 
 
Управо зато је, након уводне дискусије, одржан панел на тему „Година безбедности (HSE) у 
НИС-у и активности на пољу безбедности запослених и заштите животне средине“ на којем су 
учествовали представници НИС-а, државних институција и највећих компанија у Србији. 
 
Извештај о одрживом развоју НИС-а садржи информације о важним аспектима пословања и 
достигнућима које је НИС, као друштвено одговорна компанија, остварио у претходној години, а 
која су усмерена на унапређење живота у заједници кроз остварење економског, културног и 
социјалног раста. Посвећени примени највиших стандарда у извештавању, полазна основа за 
припрему НИС-овог Извештаја је и ове године била Матрица материјалности, која представља 
упоредни преглед кључних тема за пословање из угла компаније, као и заинтересованих 
страна.  
 
НИС je свој први верификовани Извештај о одрживом развоју објавио 2011. године и од тада 
поштује GRI смернице којe су општеприхваћени оквир за извештавање о економском, 
еколошком и друштвеном учинку организације. 
 
Комплетан Извештај о одрживом развоју за 2015. годину компаније НИС може се наћи на сајту 
компаније: www.nis.eu. 
 
Више информација о стандардима у корпоративном извештавању налази се на интернет 
адреси: www.globalreporting.org. 
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