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НИС објављује ревидиране консолидоване финансијске извештаје за 2017. годину, 
припремљене у складу са међународним стандардима финансијског извештавања. 
 
НИС група је у 2017. години значајно унапредила финансијске резултате у односу на 
претходни извештајни период и започела реализацију стратешких пројеката који ће 
обезбедити даљи развој НИС-а као лидера на балканском тржишту нафтних деривата.  
 
Нето добит је у протеклој години износила 27 милијарди динара, што је 80 одсто бољи 
резултат у односу на 2016. годину. Истовремено, показатељ EBITDA (профит пре 
плаћања камата, пореза на добит и амортизације) износио је 47 милијарди динара, 
односно 18 одсто више него пре годину дана. Унапређени финансијски резултати 
остварени су захваљујући расту цена сирове нафте на глобалном тржишту, 
позитивним курсним разликама, повећању обима продаје и спровођењу програма мера 
за повећање оперативне ефикасности у НИС-у чији се ефекат на показатељ EBITDA у 
2017. години процењује на 7,2 милијардe динара.  
 
НИС је у прошлој години реализовао и обиман програм инвестиција од 26,5 милијарди 
динара, 2 одсто више него 2016. године, од чега је највише инвестирано у сегмент 
истраживања и производње нафте и гаса и модернизацију Рафинерије нафте Панчево. 
Такође, настављен је и тренд раста обавеза НИС-а по основу пореза и других јавних 
прихода које су износиле 171 милијарду динара, што је 5 одсто више у поређењу са 
2016. годином. НИС је пету годину заредом исплатио дивиденду акционарима у износу 
од 25 одсто нето добити из 2016. године и у те сврхе издвојио више од 4 милијарде 
динара. 
 
Када је реч о оперативним показатељима, у области истраживања и производње 
нафте и гаса је надмашен Бизнис план и укупно је произведено 1,4 милиона условних 
тона нафте и гаса, уз раст ресурсне базе од 3,1%. Укупан обим прераде нафте и 
полупроизвода у прошлој години износио је 3,6 милиона тона што је 9 одсто више него 
лане. У октобру 2017. године у Рафинерији нафте Панчево почела је изградња 
постројења за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања, инвестиција 
вредна више од 300 милиона евра. Почетак рада нових постројења очекује се у 2019. 
години чиме ће се Рафинерија у Панчеву сврстати међу најмодерније у Источној 
Европи. Бољи резултати остварени су и у области промета нафтних деривата где је 
укупан промет износио 3,5 милиона тона, односно 5 одсто више него у 2016. години. 
Такође, НИС је наставио да ради на модернизацији и развоју малопродајне мреже па 
су у Србији отворене 3 нове бензинске станице, реконструисано 11 и купљена једна 
бензинска станица, док је у региону проширена понуда премијум горива. Када је реч о 
Енергетици, у постројењима НИС-а је у 2017. години произведено 153.772 MWh 
електричне енергије, 4 одсто више него годину дана раније. У сарадњи са „Гаспром 
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енергохолдингом“ НИС је потписао уговор са „Shanghai Electric Group“ о изградњи 
термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) Панчево, инвестиције вредне око 180 милиона евра.  
 
Поводом објављивања резултата пословања за 2017. годину Кирил Тјурдењев, 
генерални директор НИС-а је изјавио: 
 
„У 2017. години значајно смо унапредили финансијске резултате и учинили крупне 
искораке у даљој модернизацији НИС-а. Успешну пословну годину крунисали смо 
усвајањем Стратегије развоја до 2025. године уз уважавање интереса водећих 
акционара. НИС улази у нови циклус инвестиција и само у 2018. години уложићемо 
готово 47 милијарди динара што је највећи износ улагања НИС-а још од 2013. године. 
Уверен сам да ће нам реализација започетих пројеката и употреба иновативних 
технологија омогућити да задржимо лидерску позицију на регионалном енергетском 
тржишту, проналазећи брзе и ефикасне одговоре на све изазове модерног тржишта“. 
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