
  
 

 
 
 

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 
 
 

 
У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 
31/2011) и Правилником Комисије за хартије од вредности о форми, 
минималном садржају информација које треба укључити у проспект и основни 
проспект и оглашавању у вези са проспектом („Службени гласник РС“, бр. 
89/2011), НИС а.д. Нови Сад објављује Годишњи документ о објављеним 
информацијама за 2011. годину.  
 
 

Редни 
број 

Датум 
објаве 

Објављена информација 
Место објаве 
информације 

Интернет 
странице 

1. 07.02.2011. 
Мишљење Управног одбора у вези са 
понудом за преузимање ОАД „Гаспром 
Њефт“ 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- дневни листови:    

"Блиц", „Политика“, 
„Вечерње новости“, 
„Прес“ и „Ало“ 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

2. 02.03.2011. 
Пословна вест: НИС а.д. Нови Сад 
остварио добит у 2010. години 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

3. 10.03.2011. 
Пословна вест: Пуштено у рад гасно 
поље "Торда Плитко" 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

4. 17.03.2011. 
Пословна вест: НИС а.д. Нови Сад 
представио резултате еколошке 
ревизије 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

5. 23.03.2011. 
Пословна вест: Гаспром Њефт и 
словеначки Петрол потписали 
Меморандум о разумевању 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

6. 28.03.2011. 

Најава доставе и објаве годишњег 
финансијског извештаја и 
консолидованог финансијског 
извештаја за 2010. годину 

- Београдска берза - www.belex.rs 

7. 31.03.2011. Финансијски извештај за 2010. годину 
- Интернет страница 

НИС а.д. Нови Сад 
- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

8. 31.03.2011. 
Консолидовани финансијски извештај 
за 2010. годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

9. 05.04.2011. 
Пословна вест: Управни одбор НИС 
а.д. Нови Сад усвојио дугорочну 
стратегију развоја 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 



    
 

 

 
 

10. 06.04.2011. 
Пословна вест: Најава презентације 
резултата  остварених у 2010. години 

- Београдска берза - www.belex.rs 

11. 11.05.2011. 
Најава доставе и објаве финансијског 
извештаја за период 01. јануар – 31. 
март 2011. године 

- Београдска берза - www.belex.rs 

12. 11.05.2011. 
Пословна вест: Најава презентације 
резултата  остварених у првом 
кварталу 2011. године 

- Београдска берза - www.belex.rs 

13. 16.05.2011. 
Извештај о битном догађају: Сазив III 
Годишње седнице Скупштине 
акционара НИС а.д. Нови Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- Централни регистар, 

депо и клиринг 
хартија од вредности 

- дневни лист 
"Вечерње новости" 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 
- www.crhov.rs 

14. 16.05.2011. 
Периодични сажети финансијски 
извештаји за период 01. јануар – 31. 
март 2011. године (неревидирани) 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

15. 16.05.2011. 
Изјава о шестомесечном плану 
пословања за I полугодиште 2011. 
године  

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- дневни лист 

"Привредни преглед" 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

16. 20.05.2011. 
Извештај о пословању за први квартал 
2011. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

17. 25.05.2011. 

Пословна вест: East Wеst Petroleum 
Corp. потписао Меморандум о 
разумевању (МОУ) са НИС-ом за 
бушење 12 бушотина на 4 блока у 
Румунији 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

18. 09.06.2011. 
Пословна вест: Falkon Oil & Gas Ltd. и 
НИС потписали Писмо о намерама  

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

19. 10.06.2011. 

Најава доставе и објаве 
консолидованог финансијског 
извештаја за период 01. јануар – 31. 
март 2011. године 

- Београдска берза - www.belex.rs 

20. 15.06.2011. 

Периодични сажети консолидовани 
финансијски извештај за период 01. 
јануар – 31. март 2011. године 
(неревидирани) 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

21. 22.06.2011. 
Извештај о битном догађају: Одржана 
III Годишња седница Скупштине 
акционара НИС а.д. Нови Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- дневни лист 

"Привредни преглед" 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

22. 23.06.2011. 
Пословна вест: НИС прва компанија из 
Србије која је отворила 
представништво у Бриселу 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 



    
 

 

 
 

23. 29.06.2011. 
Годишњи извештај о пословању за 
2010. годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- дневни лист 

„Привредни преглед“ 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

24. 29.06.2011. 
Извод из финансијског и 
консолидованог финансијског 
извештаја за 2010. годину  

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- дневни лист 

"Привредни преглед" 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

25. 30.06.2011. Извештај о пословању за 2010. годину 
- Интернет страница 

НИС а.д. Нови Сад 
- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

26. 07.07.2011. 
Пословна вест: Добијена концесија у 
Републици Српској 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

27. 18.07.2011. 

Пословна вест: НИС представио 
„Извештај о одрживом развоју за 2010.“ 
у складу са међународним 
стандардима 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

28. 26.07.2011. 
Пословна вест: Прва бензиска станица 
у Републици Српској (БиХ) 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

29. 28.07.2011. 

Извештај о битном догађају: Донета 
Одлука о расподели добити и покрићу 
губитака НИС а.д. Нови Сад за 2010. 
годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- дневни лист 

"Привредни преглед" 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

30. 19.08.2011. 
Најава доставе и објаве  финансијског 
извештаја за период 01. јануар – 30. 
јун 2011. године 

- Београдска берза - www.belex.rs 

31. 19.08.2011. 
Пословна вест: Најава презентације 
резултата пословања остварених у  
првих шест месеци 2011. године 

- Београдска берза - www.belex.rs 

32. 24.08.2011. 
Периодични сажети финансијски 
извештај за период 01. јануар – 30. јун 
2011. године (неревидирани) 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

33. 24.08.2011. 
Извештај о пословању за прво 
полугодиште 2011. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

34. 27.09.2011. 

Најава доставе и објаве 
консолидованог финансијског 
извештаја за период 01. јануар – 30. 
јун 2011. године 

- Београдска берза - www.belex.rs 

35. 30.09.2011. 

Периодични сажети консолидовани 
финансијски извештај за период 01. 
јануар – 30. јун 2011. године 
(неревидирани) 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

36. 13.10.2011. 
Пословна вест: НИС разговарао са 
румунском владом о плановима за 
будући пословни развој 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

37. 13.10.2011. 
Пословна вест: Почињу истраживања 
нафте и гаса на подручју Републике 
Српске 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 



    
 

 

 
 

38. 17.10.2011. 
Пословна вест: Међународна потврда 
НИС-у на унапређењу здравља и 
безбедности на раду 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

39. 26.10.2011. 
Пословна вест: Резултати пословања 
НИС-а за првих девет месеци 2011. 
године  

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

40. 08.11.2011. 
Изјава о шестомесечном плану 
пословања за II полугодиште 2011. 
године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- дневни лист 

"Привредни преглед" 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

41. 10.11.2011. 
Најава доставе и објаве финансијског 
извештаја за период 01. јануар – 30. 
септембар 2011. године 

- Београдска берза - www.belex.rs 

42. 14.11.2011. 

Пословна вест: НИС и Влада 
Војводине потписали Меморандум о 
сарадњи у области геотермалне 
енергије 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

43. 15.11.2011. 

Периодични сажети финансијски 
извештај за период 01. јануар -30. 
септембар 2011. године 
(неревидирани) 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

44. 15.11.2011. 
Извештај о пословању за 
првих девет месеци 2011. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

45. 21.11.2011. 

Пословна вест: Председник Извршног 
одбора Гаспрома Алексеј Милер и 
председник Србије Борис Тадић 
посетили Рафинерију НИС-а у Панчеву 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

46. 01.12.2011. 
Пословна вест: Петрохемија ће за две 
године од губиташа постати 
профитабилна компанија 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

47. 16.12.2011. 

Најава доставе и објаве 
консолидованог финансијског 
извештаја за период 01. јануар – 30. 
септембар 2011. године 

- Београдска берза - www.belex.rs 

48. 20.12.2011. 
Пословна вест: НИС и RAG потписали 
споразум о заједничком истраживању 
нафте и гаса у Јужној Мађарској 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

49. 21.12.2011. 

Периодични сажети консолидовани 
финансијски извештај за период 01. 
јануар – 30. септембар 2011. године 
(неревидирани) 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

50. 23.12.2011. 
Пословна вест: НИС наставља 
реализацију  инвестиционог програма у 
области геолошких истраживања 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

51. 27.12.2011. 
Пословна вест: НИС обнавља своје 
бензинске станице 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

52. 08.02.2012. 
Пословна вест: НИС представио 
инвестициони програм у области 
екологије 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 



    
 

 

 
 

 
 
 
Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет 
страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) и интернет страници Београдске 
берзе (www.belex.rs). 
 
НАПОМЕНА: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о 
објављеним информацијама могу бити застареле. 
 
 
 
 
 
 
 

Заменик Генералног директора –  
Директор Функције за правна и корпоративна питања 

 
Сергеј Фоминих 

 
 

_________________________ 

53. 10.02.2012. 
Пословна вест: НИС oбјавио податке 
из неревидираног појединачног 
финансијског извештаја 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

54. 13.02.2012. 
Пословна вест: Независни ревизор 
PwC потврдио тачност финансијских 
резултата НИС-a за 2011.  

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

55. 13.02.2012. 
Финансијски извештаји за 2011. годину 
и извештај независног ревизора  

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

56. 02.03.2012. 

Пословна вест: Независни ревизор 
PwC потврдио тачност консолидованих 
финансијских извештаја НИС-a за 
2011.  

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

57. 02.03.2012. 
Консолидовани финансијски извештаји 
за 2011. годину и извештај независног 
ревизора  

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 

58. 08.03.2012. 
Пословна вест: Потписан споразум о 
експлоатацији геотермалних 
потенцијала 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 


