
  
 

 
 
 

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 2014. годину.  

 
 

Редни 
број 

Датум 
објаве 

Објављена информација 
Место објаве 
информације 

Интернет 
странице 

1. 18.02.2014. 
НИС објављује ревидиране 
консолидоване податке финансијског 
извештаја за 2013. годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

2. 25.02.2014. 
Појединачни финансијски извештаји за 
2013. годину са извештајем независног 
ревизора 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

3. 25.02.2014. 
Консолидовани финансијски извештаји 
за 2013. годину са извештајем 
независног ревизора 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

4. 05.03.2014. 
Годишњи документ о објављеним 
информацијама НИС а.д. Нови Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

5. 28.03.2014. 
Најава доставе ажурираног берзанског 
информатора 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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



    
 

 

6. 31.03.2014. 

Извештај о одржавању седнице органа 
друштва - Одржана XXIX писана 
седница Одбора директора НИС а.д. 
Нови Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

7. 23.04.2014. 
НИС објављује консолидоване 
резултате пословања групе компанија 
у првом кварталу 2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

8. 25.04.2014. 
Најава доставе и објаве Годишњег 
извештаја за 2013. годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

9. 28.04.2014. 
Консолидовани сажети финансијски 
извештаји за први квартал 2014. 
године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

10. 30.04.2014. 
Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад 
за 2013. годину  

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

11. 30.04.2014. 
ГФИ-ПД појединачни финансијски 
извештаји на обрасцу Комисије за 
хартије од вредности за 2013. годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

12. 30.04.2014. 
ГФИ-ПД консолидовани финансијски  
извештаји на обрасцу Комисије за  
хартије од вредности за 2013. годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

13. 30.04.2014. 
Упитник Београдске берзе о пракси 
корпоративног управљања НИС а.д. 
Нови Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

14. 12.05.2014. 
Најава доставе и објаве Кварталног 
извештаја за први квартал 2014. 
године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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



    
 

 

15. 15.05.2014. 
Периодични сажети финансијски 
извештај за I квартал 2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

16. 15.05.2014. 
Квартални извештај за I квартал 2014. 
године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

17. 15.05.2014. 

КФИ-ПД појединачни финансијски  
извештаји на обрасцу Комисије за  
хартије од вредности за I квартал  
2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

18. 15.05.2014. 

КФИ-ПД консолидовани финансијски  
извештаји на обрасцу Комисије за  
хартије од вредности за I квартал  
2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

19. 27.05.2014. 

Извештај о одржавању седнице органа 
друштва - Одржана XXXV писана 
седница Одбора директора НИС а.д. 
Нови Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

20. 29.05.2014. 
Одбор директора утврдио предлог 
одлуке о расподели добити за 2013. 
годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

21. 30.05.2014. 
Позив за VI редовну седницу 
Скупштине акционара НИС а.д. Нови 
Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- Агенција за 

привредне регистре 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs 
- www.apr.gov.rs 

22. 30.05.2014. 
Предлог одлуке о изменама и 
допунама Статута НИС а.д. Нови Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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



    
 

 

                                                 
1
 На интернет страници Агенције за привредне регистре објављена је Одлука Скупштине акционара о 

расподели добити компаније за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа 
нераспоређене добити компаније. 

23. 01.07.2014. 

Извештај о одржавању седнице органа 
друштва - Извештај са VI редовне 
седнице Скупштине акционара НИС 
а.д. Нови Сад са усвојеним одлукама 
(укључујући Одлуку о усвајању 
Годишњег извештаја за 2013. годину и 
Одлуку о  расподели добити за 2013. 
годину, исплати дивиденди и 
утврђивању укупног износа 
нераспоређене добити компаније) 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  
- Агенција за 

привредне 
регистре1 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs 
- www.apr.gov.rs1   

24. 09.07.2014. 
НИС представио Извештај о одрживом 
развоју за 2013. годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

25. 24.07.2014. 
НИС објављује консолидоване 
резултате рада групе компанија за 
прво полугодиште 2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

26. 29.07.2014. 
Консолидовани сажети финансијски 
извештај за прво полугодиште 2014. 
године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

27. 04.08.2014. 
Периодични сажети финансијски 
извештај за прво полугодиште 2014. 
године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

28. 05.08.2014. 
Најава доставе и објаве Kварталног 
извештаја за II квартал 2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

29. 08.08.2014. 
Квартални извештај за II квартал 2014. 
године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  



    
 

 

30. 08.08.2014. 

ПФИ-ПД појединачни финансијски  
извештаји на обрасцу Комисије за  
хартије од вредности за првих 6 
месеци 2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

31. 08.08.2014. 

ПФИ-ПД консолидовани финансијски  
извештаји на обрасцу Комисије за  
хартије од вредности за првих 6 
месеци 2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

32. 08.08.2014. 

КФИ-ПД појединачни финансијски  
извештаји на обрасцу Комисије за  
хартије од вредности за II квартал  
2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

33. 08.08.2014. 

КФИ-ПД консолидовани финансијски  
извештаји на обрасцу Комисије за  
хартије од вредности за II квартал  
2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

34. 27.08.2014. 

Одлука Одбора директора о 
одређивању дана, поступка и начина 
исплате дивиденди за 2013. годину 
акционарима НИС а.д. Нови Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

35. 08.09.2014. 
Извештај о одржавању седнице органа 
друштва - Одржана 9. седница Одбора 
директора НИС а.д. Нови Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

36. 23.09.2014. 

Обавештење члановима Централног 
регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности (достава ПОР-2 обрасца и 
података о стварним власницима 
прихода) 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Централни 
регистар, депо и 
клиринг хартија од 
вредности  

- www.nis.eu 
- www.crhov.rs  

37. 31.10.2014. 
Најава доставе и објаве Kварталног 
извештаја за III квартал 2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

38. 05.11.2014. 
Консолидовани сажети финансијски 
извештај за првих девет месеци 2014. 
године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  



    
 

 

39. 05.11.2014. 
Периодични сажети финансијски 
извештај за првих девет месеци 2014. 
године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

40. 05.11.2014. 
Квартални извештај за III квартал 2014. 
године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- Београдска берза  

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

41. 05.11.2014. 

КФИ-ПД појединачни финансијски  
извештаји на обрасцу Комисије за  
хартије од вредности за III квартал  
2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

42. 05.11.2014. 

КФИ-ПД консолидовани финансијски  
извештаји на обрасцу Комисије за  
хартије од вредности за III квартал  
2014. године 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

43. 21.11.2014. Обавештење о исплати дивиденде 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- Централни 

регистар, депо и 
клиринг хартија од 
вредности 

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

44. 02.12.2014. 
Извештај о одржавању седнице органа 
друштва - Одржана 47. писана седница 
Одбора директора 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

45. 31.12.2014. 
Позив за 42. ванредну седницу 
Скупштине акционара НИС а.д. Нови 
Сад 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 
- Агенција за 

привредне регистре 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs 
- www.apr.gov.rs 

46. 09.01.2015. 
Одбор директора НИС-a усвојио 
бизнис-план компаније за 2015. годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

47. 28.01.2015. 
Извештај о одржавању седнице органа 
друштва - Одржана 42. ванредна 
седница Скупштине акционара 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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



    
 

 

 
Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници НИС а.д. Нови 
Сад (www.nis.eu), интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) и у оквиру Регистра јавних 
друштава Комисије за хартије од вредности Републике Србије (www.sec.gov.rs). 
 
НАПОМЕНА: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним 
информацијама могу бити застареле. 

 
 
 
 
 
 
 Директор 

Дирекције за корпоративна питања 
 
 
 
 

 Мирјана Станојевић 
  

 
 
 
 

48. 05.03.2015. 
НИС објављује ревидиране податке 
консолидованог финансијског 
извештаја за 2014. годину 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

49. 11.03.2015. 
Појединачни финансијски извештаји за 
2014. годину са извештајем независног 
ревизора 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

50. 11.03.2015. 
Консолидовани финансијски извештаји 
за 2014. годину са извештајем 
независног ревизора 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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

51. 26.03.2015. 
Најава доставе ажурираног берзанског 
информатора  

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза  

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


