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РЕЗУЛТАТИ НИС-А У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 
 

Унапређени финансијски и оперативни резултати,  
остварена улагања од 12,1 милијарду динара 

 
 
У изазовном макроекономском окружењу у периоду јануар-септембар 2022. године 
НИС група је остварила своје приоритете – очувано је уредно снабдевање тржишта 
нафтним дериватима и настављено улагање у даљу модернизацију. Првих девет 
месеци текуће године такође је обележио раст цена сирове нафте и нафтних деривата. 
Просечна цена нафте типа „Brent“ била је 105,3 долара за барел, односно 56 одсто 
више у односу на исти период прошле године. Поред тога, добрим финансијским 
резултатима НИС групе допринели су унапређени оперативни показатељи, пре свега у 
области прераде и промета. Тако је нето добит НИС-а у извештајном периоду била 
69,4 милијарде динара, док показатељ EBITDA (профит пре плаћања камата, пореза на 
добит и амортизације) износи 104,8 милијарди динара. Обрачунате обавезе НИС групе 
по основу јавних прохода износе 184,6 милијарди динара, што је 19 одсто више него за 
првих девет месеци прошле године. Истовремено је за три одсто смањена задуженост 
према банкама која на крају трећег квартала 2022. године износи 570,6 милиона евра. 
На име дивиденде за 2021. годину НИС је акционарима исплатио више од 5,78 
милијади динара, што је 25 одсто прошлогодишње нето добити Друштва. 
 
У извештајном периоду укупна производња нафте и гаса износи 879,3 хиљаде 
условних тона, што је на готово истом нивоу као у упоредном периоду прошле године 
када је произведено 889,9 хиљада условних тона. У Рафинерији нафте Панчево 
прерађено је 3,265 милиона тона нафте и полупроизвода, што је 14 одсто више него у 
истом периоду 2021. године. Повећан је и обим продаје нафтних деривата и износи 
3,222 милиона тона што је 11 одсто више него у упоредном извештајном периоду. 
Поред тога, формиран је Блок Енергетика чији ће задатак, између осталог, бити 
убрзање енергетске транзиције НИС-а и ширење обима посла у области производње и 
трговине електричном енергијом, соларном енергијом, као и управљање енергетским 
ресурсима у НИС-у.   
 
НИС је и у 2022. години наставио да пружа снажан допринос развоју заједнице. На 
конкурсу програма „Заједници заједно“ изабрани су пројекти у 13 локалних заједница 
које ће компанија подржати са 118,5 милиона динара како би се допринело 
заједничком циљу – унапређењу опремљености здравствених установа, подршци 
паровима у процесу вантелесне оплодње и повећању наталитета у нашој земљи. 
 
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, изјавио је: 
„У досадашњем току године успешно смо одговорили на све изазове и допринели 
енергетској стабилности Републике Србије. Поред тога, у даљи развој НИС-а уложили 
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смо више од 12 милијарди динара. Остали смо сигуран извор прихода за наше 
акционаре, као и поуздан партнер заједници у којој послујемо. До краја године остајемо 
посвећени томе да додатно унапредимо наше резултате и створимо добре основе за 
пословање у наредној години у којој нас такође очекују бројни изазови“. 
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