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На основу чл. 47. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09), Савет 

Комисије за заштиту конкуренције на 50 седници одржаној дана 06.10.2011.године, доноси 

следећу  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I УСВАЈА СЕ Извештај о секторској анализи тржишта увоза, прераде, велепродаје и 

малопродаје нафте и деривата нафте у Републици Србији у периоду 2008-2010. година. 

 

II Извештај из става првог објављује се на интернет страни Комисије, уз уважавање захтева 

учесника на тржишту за заштиту одређених података прецизираних у закључку. 

 

III Позивају се учесници на тржишту увоза, прераде, велепродаје и малопродаје нафте и 

деривата нафте у Републици Србији да доставе Комисији своје коментаре у погледу 

Извештаја. 

 

IV Спроводи се анализа стања конкуренције на тржишту трговине на велико и тржишту 

трговине на мало нафтних деривата и то моторних горива: Д2, евродизел, БМБ95, БМБ98 

евро и ТНГ на годишњем нивоу, за сваку претходну годину почев од 01.01.2012. године за 

претходну, 2011. годину. Циљ ове анализе је праћење стања конкуренције, нарочито у 

погледу ценовне политике, у условима либерализованог тржишта. 

 

Анализа ће обухватити податке за сваки тип деривата из претходног става од следећих 

учесника на тржишту велепродаје и малопродаје нафтних деривата: Нафтна индустрија 

Србије а.д. Нови Сад,  ОМВ Србија д.о.о. Београд, Интермол д.о.о. Београд, Лукоил Србија 

АД Београд, Eko Serbia a.d. Београд, Petrobart d.о.о. Avia Београд, ЕuroLuxPetrol – ELP 

Београд, Кнез Петрол Београд, MB-Gas Oil d.o.o. Београд, Euro Petrol d.o.o. Суботица, и Нафта 

а.д. Београд, као учесника са значајним тржишним учешћем на овим тржиштима у Републици 

Србији. 

 

У току анализе ће бити прикупљени следећи подаци: 

 

               

 

Република Србија 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

          Број:  5/0-01-9/2011- 45  

            Датум: 06. октобар 2011. године 

 Б е о г р а д 

  



2 

 

У погледу трговине на велико   У погледу трговине на мало 

- пет највећих добављача    - број бензинских станица 

- капацитет складишта- резервоара Т или m3        - пет највећих добављача 

- укупна набављена количина,   - укупна набављена количина 

- количина набављена из увоза   - количина набављена из увоза 

- количина набављена на домаћем тржишту - количина набављена на домаћем тржишту  

- јединична цена из увоза    - јединична цена из увоза 

- јединична цена са домаћег тржишта  - јединична цена са домаћег тржишта 

- укупна вредност набављене количине  - укупна вредност набављене количине 

- пет највећих купаца    - продата количина 

- укупна продата количина, јед. цена и вредност - јединична малопродајна цена 

- планирана и остварена просечна профитна       - укупна вредност продате робе са акцизом                                                         

  стопа       - планирана и остварена просечна профитна    

                                                         стопа из основне делатности. 

 

Агрегатни подаци неопходни за реализацију предметне анализе, биће прикупљени од 

Министарства финансија – Управе царина, Агенције за енергетику, Министарства 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Сектор тржишне инспекције, Завод за 

мере и драгоцене метале, Привредне коморе Србије итд. 

 

Рок за прикупљање и достављање података из овог става је 31. 03. сваке текуће године. 

 

V Задужује се Сектор за економске анализе за реализацију ове одлуке. 

 

    

О б р а з л о ж е њ е      

 

 

На основу чл. 47. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09) и 

Одлуке Савета, Комисија за заштиту конкуренције је спровела анализу стања конкуренције на 

тржишту увоза, прераде, велепродаје и малопродаје нафте и деривата нафте у Републици 

Србији у периоду 2008-2010. година. Секторска анализа је спроведена у периоду од априла 

2010. до краја септембра 2011. године. На основу прикупљених података, извршена је анализа 

стања конкуренције у наведеном периоду 2008-2010, која је садржана у Извештају о 

секторској анализи, чији саставни део чине изведени закључци и усвојене препоруке. 

 

Имајући у виду значај нафте и деривата нафте као и утицај кретања цена ових роба на све 

економске токове у земљи и на економију као целину, као и целокупно утврђено чињенично 

стање а посебно структуру појединих тржишта у сектору и околност да се ради о регулисаном 

тржишту, Савет Комисије је, на основу чл. 47. Закона, донео предметну одлуку. 

 

 

Председавајући Савета 

 

Весна Јанковић, председник Комисије  

 


