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КОМПАНИЈА НИС
НИС Група је један од највећих вертикално интегрисаних енергетских
система у југоисточној Европи. Седиште НИС-а и главни производни
капацитети су у Републици Србији: нафтна и гасна налазишта, Рафинеријa
нафте Панчево, складишта, као и мрежа бензинских станица. Циљ
Компаније је да буде пример другима по ефикасности пословања
и поштовању принципа одрживог развоја, као и да у изазовним
макроекономским околностима обезбеди нове вредности за акционаре,
запослене и заједницу у којој послује.
Основне делатности НИС групе су истраживање, производња и прерада
нафте и природног гаса, промет широког асортимана нафтних и
гасних деривата, као и реализација пројеката у области енергетике и
петрохемије.

Најважнији ресурс Kомпаније
чини тим од преко

11.000
мотивисаних професионалаца
који долазе из око

20 земаља
света
.
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Поред Србије, НИС пословање развија у суседним државама балканског
региона. Регионална експанзија одвија се у два основна правца – на
пољу истраживања и производње нафте и гаса (у Румунији и Босни и
Херцеговини) и кроз развој малопродајне мреже (у Босни и Херцеговини,
Бугарској и Румунији). Поред тога, Компанија је активна и на пољу
трговине електричном енергијом где је, поред Србије, присутна и на
тржиштима Босне и Херцеговине, Румуније, Словеније и Мађарске.
Осим пословних активности, НИС реализује и бројне друштвено
одговорне пројекте чији је циљ да се унапреди живот заједнице у којој
компанија послује. Напори НИС-а у овој области посебно су фокусирани
на младе људе који су носиоци будућег развоја.

НИС на тржишту Балкана
управља мрежом од преко

400
бензинских
станица
у два бренда – NIS Petrol и
премијум бренд GAZPROM.

Вредности:

Мисија
Одговорно користећи природне ресурсе и савремене
технологије, пружити људима балканског региона
енергију за кретање ка бољем.

Одговорност
Одговорна компанија и запослени који
рационално користе ресурсе ради заједничке
добробити.

Транспарентност

Визија

Кроз отворену и фер комуникацију, у
којој смо сви једнаки, стварамо
транспарентно радно окружење.

НИС ће бити признати лидер балканског региона
у свом ресору, по динамици одрживог развоја и
повећања ефикасности, испољавајући висок ниво
друштвене и еколошке одговорности, као и савремене
стандарде услуживања купаца.

Иновативност
Проналазимо и подржавамо нова и увек боља
решења, како бисмо стално себе унапређивали
и остали лидери у индустрији.

Стручност
Све што стварамо засновано је на нашој
стручности која инспирише промене у целој
заједници.
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ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА
НИС је једина компанија
у Србији која се бави
истраживањем и
производњом нафте и гаса.

за припрему природног гаса,
производњу ТНГ-а и газолина и
уклањање CО2 у Елемиру, чији је
пројектовани капацитет 65.000
тона ТНГ-а и газолина годишње.

Већина нафтних налазишта

У Елемиру је смештено и Аминско

Компаније налази се у Србији,

постројење за пречишћавање

а истражни радови изводе се

природног гаса у ком се примењује

и у Босни и Херцеговини и

HiPACT технологија (High Pressure

Румунији где је 2019. покренута

Acidgas Capture Technology).

експериментална производња

Постројење у Елемиру је прво

нафте и гаса. Најстарија инострана

HiPACT постројење у Европи, а

концесија Компаније је у Анголи

начин прераде гаса је такав да у

где производња тече од 1985.

потпуности спречава доспевање

године. У оквиру Истраживања

угљен диоксида у атмосферу.

и производње послује и погон

У 2019. години на активама НИС-а у Србији и
иностранству укупно је произведено

1,286 милиона
условних тона нафте и гаса и избушено 11
истражних бушотина.
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СЕРВИСИ
НИС поседује сопствене
сервисне капацитете, који
задовољавају потребе Групе
у сфери истраживања и
производње нафте и гаса
и пружају услуге трећим
лицима.

одржавања нафтно-гасних система
и објеката, превоза терета и
путника и ангажовања радних
машина. Захваљујући савременој
опреми, континуираном улагању у
модернизацију опреме и искусним
кадровима, изводили су радове
у многим земљама широм света
(Египат, Туркменистан, УАЕ, Русија

Сервиси пружају услуге у области

и друге). Тренутно су ангажовани у

истраживања и производње

Босни и Херцеговини и Румунији.

нафте и гаса путем геофизичких

Циљ у овом сегменту пословања

испитивања, израде, опремања

јесте јачање присуства у окружењу

и ремонта бушотина, као и

и на међународном тржишту, због

спровођења специјалних операција

чега је приоритет модернизација

и мерења на бушотинама.

опреме, обезбеђење што бољег
квалитета пружених услуга,

Поред тога, пружају и услуге

повећање техничко-технолошке

одржавања нафтно-гасне

ефикасности и раст упослености у

опреме и средстава за рад,

НИС-у и другим компанијама.

изградње, реконструкције и
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ПРЕРАДА
НИС управља Рафинеријом
нафте у Панчеву, чији је
максимални пројектовани
капацитет 4,8 милиона тона
годишње.

Након успешно завршеног

и еколошке бенефите. Нове

Томе у прилог иде и чињеница

ремонта, у Рафинерији нафте

технологије допринеће повећању

да је Рафинерија у Панчеву

Панчево је у 2019. години укупно

производње пропилена, а биће

прво енергетско постројење

прерађено 3,373 милиона тона

изграђено и постројење за

у Републици Србији које је од

сирове нафте и полупроизвода.

производњу ETBE (високооктанске

надлежних државних органа

Такође, у октобру је остварен

компоненте бензина). Такође,

добило IPPC дозволу којом се

Рафинерија нафте Панчево

рекорд у производњи битумена од

финализација пројекта која је

потврђује да је производња

производи: моторна горива

59 хиљада тона, што је најбољи

планирана до другог квартала

у Рафинерији у потпуности

Евро-5 стандарда, авио-гориво,

месечни резултат у последњих 10

2024. године значиће смањење

усклађена са највишим домаћим и

течни нафтни гас, сировине за

година.У 2019. години потписан

емисија чврстих честица, а поред

европским стандардима у области

петрохемијску индустрију, уље за

је уговор са међународном

тога биће омогућена ефикаснија

заштите животне средине.

ложење, битумене и остале нафтне

компанијом Lummus Technology

производња бензина са био

деривате. Компанија континуирано

(део McDermott групе) о набавци

компонентом.

модернизује своје рафинеријске

савремене INDMAX технологије и

Развојним плановима НИС

капацитете и производи широк

базног пројекта за модернизацију

потврђује статус друштвено

спектар висококвалитетних

постројења каталитичког крекинга

одговорне компаније и константно

нафтних деривата којима снабдева

(FCC). Реализација овог пројекта

повећава ефикасност пословања.

Србију и регион.

НИС-у ће донети бројне пословне

У 2019. години у панчевачкој рафинерији изведен
је капитални ремонт, најкомплекснији у историји
ове фабрике, у који је уложено преко

2 милијарде
динара.
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ПРОМЕТ
НИС наступа са два
малопродајна бренда: NIS
Petrol и премијум брендом
бензинских станица –
GAZPROM.

одговарају захтевима домаћих и

приступом интернету, простране

НИС је и у 2019. години наставио

међународних стандарда.

паркинге, дечја игралишта). НИС

са модернизацијом малопродајне

НИС у Србији и региону (Босна и

потрошачима нуди премијум

мреже, па су на аутопутевима у

Херцеговина, Бугарска и Румунија)

горива – G Drive бензин и

Србији отворене три савремене

руководи малопродајном мрежом

дизел, а такође развија програм

дигиталне бензинске станице,

од преко 400 малопродајних

лојалности „Са нама на путу“ који

док је у Румунији финализована

Сегмент Промета обухвата

објеката, а на тржишту наступа са

корисницима омогућава бројне

изградња 19. малопродајног

спољну и унутрашњу трговину,

два бренда: NIS Petrol и премијум

погодности и уштеде.

објекта у тој земљи – станице за

малопродају нафтних деривата

брендом бензинских станица –

Бизнис мазива је једна од кључних

снабдевање горивом Отопени.

и допунског асортимана, као и

GAZPROM. На објектима овог

области „non fuel“ бизниса НИС-а

велепродају нафтних деривата.

бренда потрошачима се, поред

и од великог значаја за повећање

Компанијски бренд NISOTEC је

Као посебне пословне правце

деривата и уља и мазива врхунског

препознатљивости бренда и

у 2019. години добио велики

НИС развија снабдевање авио-

квалитета, нуди и богат асортиман

лојалности потрошача. Бизнис

шампионски пехар Међународног

горивом, снабдевање пловних

роба и услуга (многи објекти

мазива обухвата производњу,

пољопривредног сајма у Новом

објеката горивом, промет мазива

су отворени 24 часа дневно,

продају, развој и маркетинг

Саду, као и 11 златних медаља.

и битумена. Све врсте горива

поседују луксузне продавнице

мазива и техничких течности.

пролазе строгу и редовну

са великим бројем артикала,

системску контролу квалитета и

кафе-барове или ресторане са

Укупан обим промета нафтних деривата
у 2019. години износио је

3,702 милиона
тона
уз повећање обима малопродаје од 5 одсто и
повећање продаје у иноактивама од 21 одсто.

12

ЕНЕРГЕТИКА
НИС се бави производњом
електричне и
топлотне енергије из
конвенционалних и
обновљивих извора.

је на тржиштима Босне и

електричне енергије у малим

Од 2013. године на нафтним и

Херцеговине, Румуније, Словеније

електранама, а планиран је и

гасним пољима на осам локација у

и Мађарске, а тргује и на граници

значајан раст удела у трговини

Србији, НИС је пустио у рад мини-

са Северном Македонијом.

електричном енергијом.

електранe чија је максимална

У току 2019. године, НИС је

снага 14,5 MW. Еколошка

Раст производње електричне

отпочео производњу електричне

предност коришћења ових мини-

енергије и повећање ефикасности,

енергије на територији Европске

Такође, Компанија се бави и

електрана је у производњи

основни су циљеви НИС-а у

уније, тачније на гасном пољу

трговином електричне енергије,

електричне и топлотне енергије

сегменту енергетике. Кључни

Жомбољ, у Румунији. Електрична

набавком, продајом и управљањем

из гаса који раније није био

пројекти су изградња нове

енергија из Жомбоља се продаје

портфолијом природног гаса,

искоришћен због велике количине

Термоелектране-топлане

на румунском тржишту.

продајом компримованог

угљен-диоксида и азота или

„Панчево”, даљи раст производње

природног гаса, развојем и

није могао бити валоризован

увођењем стратешки важних

због непостојања гасне

енергетских пројеката, развојем

инфраструктуре. НИС развија и

и имплементацијом пројеката за

трговину електричном енергијом

повећање енергетске ефикасности.

и поред тржишта Србије, присутан

У 2019. години
започета је изградња Термоелектране-топлане Панчево,
пројекта вредног око

180 милиона евра

.
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РАЗВОЈ
КОМПАНИЈЕ
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ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФОКУСУ

СТРАТЕГИЈА 2025
Пословање НИС-а темељи се на
корпоративној Стратегији развоја
до 2025. године. Правци развоја
дефинисани Стратегијом су даља
модернизација прерађивачких

Стратегијом је дефинисан и
амбициозни инвестициони
циклус вредан око 2
милијарде евра у периоду
од 2017. до 2025. године.

У развојне пројекте у 2019.
години НИС је инвестирао
42,2 милијарде динара, што
је највећи износ улагања још
од 2013. године.

прихода износе 189,8 милијарди
динара. НИС је и у претходној
години био сигуран извор прихода
за своје акционаре, а на име
дивиденде исплаћено је 6,5
милијарди динара.

капацитета, очување показатеља
производње нафте и гаса и

Приоритет су била улагања у

Одговорност НИС-а према

раст резерви угљоводоника,

истраживање и производњу

локалној заједници и напори да се

модернизација и форматирање

нафте и гаса, даљу модернизацију

константно унапређује квалитет

малопродајне мреже, изградња

Рафинерије нафте Панчево,

производа и услуга резултирали

нових капацитета за производњу

развој малопродајне мреже

су са више награда и признања

електричне енергије и очување

у Србији и земљама региона,

у 2019. години међу којима су и

позиције регионалног лидера по

као и реализацију пројеката

Награда за друштвено одговорно

ефикасности пословања.

заштите животне средине у свим

пословање Привредне коморе

сегментима пословања.

Србије, Национална награда из
области безбедности и здравља

Нето добит НИС групе за 2019.

на раду, признање за најбољи

годину износи 16,6 милијарди

корпоративни бренд у категорији

динара, а показатељ EBITDA

„Производна добра и услуге” у

(профит пре плаћања камата,

акцији „Најбоље из Србије” коју

пореза на добит и амортизације)

организују Привредна комора

44,5 милијарди динара. У истом

Србије и Министарство трговине,

периоду обавезе НИС групе по

туризма и телекомуникација.

основу пореза и других јавних
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КЉУЧНИ ПРОЈЕКТИ
Пословна стратегија НИС-а на домаћем и регионалном енергетском

ТЕ-ТО „ПАНЧЕВО“

тржишту заснива се на непрестаној модернизацији, имплементацији
савремених технологија, изградњи модерних прерађивачких постројења,

Пројектом се предвиђа изградња

аутоматизацији и дигитализацији пословања и унапређењу малопродајне

електростанице за когенерацију

мреже.

на бази технологије парногасног циклуса са истовременом

Водећи пројекти НИС-а су: Дубока прерада у Рафинерији нафте Панчево

производњом електричне и

и Термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО) Панчево.

топлотне енергије у облику
технолошке паре. Предметна
технологија је тренутно најбоља са

ДУБОКА ПРЕРАДА

ТЕ-ТО ће допринети
повећању стабилности
снабдевања електричном
енергијом, захваљујући
усмеравању до 65%
произведене електричне
енергије у енергетски
систем Србије.

аспекта енергетске ефикасности и
екологије, представља економски

Пројекат изградње ТЕ-ТО

Реализацијом пројекта „Дубока

најоправданије техничко решење

„Панчево” НИС реализује са

прерада” НИС ће допринети да

коришћења природног гаса као

руском компанијом „Гаспром

Србија испуни своје међународне

горива и уједно обезбеђује висок

енергохолдинг”, при чему је

обавезе о смањивању садржаја

ниво искоришћења енергије

учешће НИС-а 49%.

сумпора у мазуту, а биће додатно

горива, што означава ниску

смањене и емисије прашкастих

потрошњу горива на јединицу

материја. И у 2019. години

корисне енергије. Основна намена

настављене су активности на

ТЕ-ТО је задовољавање растућих

Радом новог постројења биће

изградњи постројења, а почетком

потреба Рафинерије Панчево

омогућена повећана производња

његовог рада дубина прераде

за електричном енергијом и

висококвалитетног бензина и

у панчевачкој рафинерији биће

технолошком паром.

дизела, као и почетак производње

повећана са садашњих 86% на

нафтног кокса у Србији.

99,2%.

Пројекат „Дубока прерада
са технологијом одложеног
коксовања” је капитална
инвестиција друге фазе
модернизације Рафинерије
нафте у Панчеву, вредна
више од 300 милиона евра.
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ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

ИНОВАЦИЈЕ

НИС се у свим сегментима

године остварена је и сарадња с

У свим сегментима пословања

истраживачких радова до израде

пословања ослања на примену

водећим светским компанијама

НИС је опредељен за стални

модела, мониторинга разраде и

иновација и увођење савремених

из области информационих

технолошки развој и увођење

пројектовања изградње објеката

технологија и опреме с циљем

технологија и нафтно-гасне

иновација.

инфраструктуре и уређења

константног унапређења квалитета

индустрије („BCG”, „Shlumberger”,

производа и услуга.

„AspenTec” и другима), у
циљу повећања компетенција

У оквиру реализације
дигиталне трансформације
у НИС-у је у току 2019.
године идентификовано
око 50 пројеката на нивоу
свих блокова и функција
Компаније.

запослених из области
дигиталне трансформације, као
и имплементације најновијих
технологија коришћењем најбоље
светске праксе. Посебно је
значајна употреба вештачке
интелигенције и машинског
учења у областима дигиталног

бушотина, као и спровођење

За научно-техничку и
иновациону подршку у
области истраживања и
производње нафте и гаса у
НИС-у је задужен Научнотехнолошки центар (НТЦ),
формиран 2009. године.
Главни ресурс НТЦ-а су
висококвалификовани,
компетентни и искусни
стручњаци.

дигитализације и образовања,
развој иновација и примена
најновијих достигнућа из области
информационих технологија. У
оквиру НТЦ-а ради и дигитална
лабораторија у којој се стручњаци
баве научно-истраживачким
радовима у оквиру дигиталних
пројеката и могућностима њихове
примене у нафтној индустрији.

Циљ НИС-а је да иновативним

моделовања налазишта нафте и

технологијама повећа ефикасност

гаса и предиктивног одржавања

пословања и ефикасност у

опреме на бушотинама и

Основна делатност Центра је

регионална база, да задовољи

истраживању и производњи

у Рафинерији. Такође се

научно-технолошка подршка

потребе НИС-а, „Гаспром њефта”

нафте и гаса, да подигне

имплементирају дигитална

у свим фазама истраживања и

и његових кћерки компанија, али и

обученост запослених на

решења на бензинским станицама

производње нафте и гаса, од

да пружи екстерне услуге трећим

виши ниво, ојача безбедност и

усмерена на промену начина

пројектовања и надзора геолошко-

лицима ван НИС-а.

поузданост рада постројења,

комуникације са купцима и

као и да унапреди комуникацију

пружање додатних услуга.

са потрошачима. Током 2019.

У плану је да НТЦ постане
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ЈУБИЛЕЈ ДОЛАСКА
ВЕЋИНСКОГ АКЦИОНАРА

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

У 2019. години обележено
je 10 година од када је
„Гаспром њефт“ постао
већински акционар НИС-а
и у сарадњи са Републиком
Србијом темељно
модернизовао Kомпанију.
Од 2009. године у развој
НИС-а уложено је више од 3
милијарде евра.

у југоисточној Европи. Сарадња

НИС је посвећен примени

са акционарима и инвеститорима

акционара и посвећеност успеху

високих стандарда у области

компанија НИС има канцеларије

темељ су даљег развоја НИС-a,

корпоративног управљања који

за послове са мањинским

али и заједнице у којој Компанија

се темеље на међународно

акционарима у Београду и

послује. НИС је данас пословни

прихваћеним начелима и

Новом Саду, службу за односе

систем од велике важности за

најбољим искуствима светске

са инвеститорима, посебан кол-

Републику Србију као једна од

праксе. Ефикасан рад органа

центар, електронску адресу и

најпрофитабилнијих компанија,

управљања НИС-а обезбеђује

интернет-страницу.

један од највећих домаћих

стабилан развој Компаније и

инвеститора и извозника, као и

темељ поверења акционара,

најпожељнијих послодаваца чији је

инвеститора и партнера. НИС

Заједничким радом највећих

циљ да најбоље стручњаке задржи

такође примењује и највише

акционара НИС је у периоду пуном

у Србији и у земљу врати домаће

стандарде у погледу информисања

изазова трансформисан у један

експерте који раде у иностранству.

заинтересованих страна,

од водећих енергетских система

поштујући принципе двосмерне
и транспарентне комуникације.
Ради што ефикасније комуникације

У 2019. години НИС
је, трећи пут заредом,
награђен Златном плакетом
Београдске берзе за најбоље
односе са инвеститорима.

4

ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ
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ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
Одрживи развој је стратешки
приоритет НИС-а. У фокусу
Компаније у овој области је
подршка младима као носиоцима
будућег развоја и жеља да се
допринесе да они у својој земљи
остваре своје пуне потенцијале.
Под слоганом „Будућност на

Фокус НИС-овог програма
сарадње са локалним
заједницама широм Србије
„Заједници заједно“ у 2019.
години је била подршка
здравственим установама,
посебно оним у којима се
лече најмлађи пацијенти.

Панчеву, Кикинди, Кањижи, Новом
Бечеју, Србобрану, Житишту,
Пожаревцу и Пландишту. Подршка
здравственим установама у
2019. години пружена је и мимо
програма „Заједници заједно“,
па су Институту за здравствену
заштиту мајке и детета „Др Вукан

делу“ НИС је већ годинама један

Чупић“ у Београду донирана

од водећих домаћих социјалних

средства за опремање хируршке

инвеститора, а у последњој

Кроз 20 пројеката овог програма

сале.

деценији у бројне образовне,

у заједницу је у 2019. години

И у 2019. години НИС је наставио

здравствене, социјалне, културне

уложено 116,5 милиона динара

са улагањима у образовање

и спортске пројекте и институције

који су искоришћени за набавку

младих и сарадњу са домаћим

инвестирано је око 3,8 милијарди

савремене медицинске опреме

и међународним образовним и

динара. Само у 2019. години,

и апарата, као и реконструкцију

научним институцијама путем

Компанија је у различите

важних здравствених установа

корпоративног програма

друштвено одговорне пројекте

у партнерским градовима и

„Енергијa знања“. Потписани

уложила више од 371 милион

општинама - Београду, Новом

су Меморандуми о сарадњи са

динара.

Саду, Нишу, Чачку, Зрењанину,

Руским државним универзитетом
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за нафту и гас „И. М. Губкин“,

НИС је наставио и са подршком

Србије, заједно са менаџментом,

Санктпетербуршким рударским

у области културе и уметности.

пружило је подршку активистима

универзитетом и Универзитетом

Тако је четврту годину узастопно

НУРДОР-а, у акцији „Пружи корак“

МГИМО у Москви, као и са

био партнер режисеру Емиру

чији је циљ било прикупљање

водећим домаћим универзитетима

Кустурици у организацији

средстава за изградњу треће

– у Београду и Новом Саду.

Јесењег позоришног фестивала

по реду Родитељске куће у

Поред тога, НИС је у 2019. години

на Мокрој гори, манифестацији

Београду. Крај године волонтери

обележио значајан јубилеј –

која афирмише театар и младе

НИС-а обележили су поделом

десетогодишњицу партнерства

уметнике. Такође, НИС је

персонализованих поклона за

са Истраживачком станицом

једанаести пут заредом био уз

децу без родитељског старања у

Петница, водећoм регионалнoм

Међународни дечји фестивал

домовима у Суботици, Крушевцу,

институцијом за образовање и

„Радост Европе“, а подржао је и

Неготину, Панчеву и Нишу.

развој младих талената. Такође,

јединствену међународну културну

НИС ће и у наредном периоду

Компанија је седми пут узастопно

манифестацију – Београдски

наставити да улаже значајна

подржала водећу регионалну

фестивал игре.

средства у развој заједнице и

манифестацију за промоцију

унапређење квалитета живота

образовања и науке међу младима

НИС је посебно поносан на

– Фестивал науке у Београду.

чињеницу да су запослени,

У сарадњи са EXIT фондацијом

чланови Клуба волонтера, у 2019.

по четврти пут је организован

години осмислили и реализовали

конкурс „Youth Heroes“ чији је

бројне акције подршке социјално

основни циљ да се млади хероји

угроженим категоријама, деци

у Србији представе јавности

и омладини, као и уређења

и промовишу како би постали

простора у дечјим болницама.

инспирација, понос и узор за нове

Између осталог, више од 300

генерације.

запослених НИС-а из целе

грађана широм Србије.
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Запослени у НИС-у су енергија

НИС Корпоративни универзитет

Пратећи светске трендове, у 2019.

која покреће Компанију и њен

је током 2019. године наставио

години Kомпанија је наставила

најважнији ресурс. Основни циљ

да развија систем континуираног

са креирањем савремених

НИС-а је да за своје запослене

учења, унапређења менаџерских

електронских обука за запослене -

креира амбијент у ком ће моћи

и лидерских вештина и развоја

е-learning тренинзима.

да остваре своје потенцијале у

компетенција запослених у складу

У жељи да запосленима омогући

потпуности.

са светским стандардима.

даљи професионални развој,
и учини их ефикаснијим и

Посебна пажња посвећује
се улагању у обуке и развој
запослених, тако да је само
у 2019. години у те сврхе
уложено 257 милиона
динара, а на тренинзима је
учествовало више од 4.000
запослених.

Програмима Корпоративног
универзитета у 2019. години
присуствовао је до сада
највећи број запослених –
2.000.

задовољнијим, као и да привуче
нове младе стручњаке, НИС је у
2019. години израдио нову HR
стратегију, а њена имплементација
биће један од приоритета у
наредном периоду. На тржишту
рада НИС је препознат као један
од најпожељнијих послодаваца, а
титула најпожељнијег послодавца
је циљ којем Компанија тежи.
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Безбедност и заштита здравља

циљ био спроведен у пракси,

запослених, извођача, трећих
лица, локалног становништва и
животне средине представља
приоритет за НИС. У области
HSE-а (Health, Safety, Environment)
НИС поставља најамбициознији
циљ – нула повреда на раду и
одсуство негативних утицаја на
радну и животну средину. Да би

у НИС-у је имплементирано
12 „Златних HSE правила“
којих морају да се
придржавају сви запослени,
као и остала лица на
локацијама НИС-а, ради
повећања безбедности на
раду.

У 2019. години НИС је остварио

Реализација ових пројеката

запажене резултате у области HSE.

извршена је у свим сегментима
пословања, са посебним фокусом

Индикатор повреда са
изгубљеним данима
(показатељ LTIF) смањен
је 25% у односу на 2018.
годину, док улагања у
пројекте заштите животне
средине износе 534 милиона
динара.

на Рафинерију нафте у Панчеву.
Посвећеност даљем унапређењу
резултата у овој области остаће
један од основних приоритета
НИС-а.

Дeпартман за корпоративни
маркетинг

НИС а.д. Нови Сад
e-mail: office@nis.eu
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(021) 481 1111
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11070 Нови Београд
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