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1. МЕТОДОЛОШКИ  ОКВИР АНАЛИЗЕ, ИЗВОРИ ПОДАТАКА И 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

1.1. Методолошки оквир, обухват анализе и извори података 

 
Комисија за заштиту конкуренције је, на основу члана 47. Закона о заштити конкуренције 

("Службени гласник РС", број 51/2009 и 95/2013-у даљем тексту Закон) и Одлуке Савета 

Комисије са 147. седнице од 8. априла 2010. године, у периоду од априла 2010. до 

септембра 2011. године спровела анализу стања конкуренције на тржишту увоза, прераде, 

велепродаје и малопродаје нафте и деривата нафте у Републици Србији у периоду 2008-

2010. година. Након спроведене анализе и приликом усвајања Извештаја о спроведеној 

анализи Савет Комисије је донео Одлуку
1
 да настави анализу у сегменту трговине на 

велико и трговине на мало нафтним дериватима, на годишњем нивоу, и то за сваку 

претходну годину убудуће.  

 

Комисија је, у претходном периоду, израдила Извештаје о анализи стања тржишта увоза, 

прераде, велепродаје и малопродаје нафте и деривата нафте у периоду 2008-2010. године, 

Извештај о секторској анализи тржишта трговине на на велико и трговине на мало 

дериватима нафте у 2011. години, Извештај о секторској анализи тржишта трговине на на 

велико и трговине на мало дериватима нафте у 2012. години и Извештај о секторској 

анализи тржишта трговине не велико и трговине на мало у 2013. години. 

 

У складу са Одлуком Савета Комисије за заштиту конкуренције са 9. седнице одржане 

дана 29. децембра 2014. године, спроведена је анализа стања конкуренције на тржишту  

нафте и нафтних деривата на територији Републике Србије у 2014. години.  

 

Основни циљ израде анализе састоји се у анализи стања на тржишту производње и 

прераде нафте, трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте и то: дизел 

горива – гасно уље 0,1 и евро дизел, моторни бензини - евро премијум БМБ95 и БМБ98 

евро и течни нафтни гас (ТНГ). Предмет истраживања је тржиште Републике Србије а 

временски оквир обухвата период од једне године и то 2014. године кроз поређење са 

параметрима у претходним годинама. 

 

Основни циљ анализе је да се утврди структура тржишта и односи између главних 

конкурената, њихова тржишна учешћа и релативна снага, а све са циљем откривања 

евентуалних слабости тржишта, односно постојања услова за повреде конкуренције. У том 

смислу, Комисија је у овој анализи развила низ закључака и препорука које би у наредном 

периоду са једне стране требали да помогну унапређењу законитог и фер тржишног 

пословања свих учесника, а са друге да олакшају самој Комисији проактивно деловање са 

                                                 
1
 Одлука Савета Комисије за заштиту конкуренције са 50. седнице одржане 06.10.2011. године 
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циљем одвраћања тржишних учесника од поступака повреде конкуренције, односно 

спречавања повреда конкуренције и санкционисања недозвољеног понашања. 

 

У складу са Одлуком Савета Комисије, односно пројектним задатком, а са циљем 

сагледавања целокупне ситуације на релевантном тржишту, Комисија је у овој анализи 

обухватила следеће тржишне сегменте: 

 

- производња и увоз нафте и нафтних деривата 

- транспорт, складиштење деривата нафте 

- трговина на велико дериватима нафте 

- трговина на мало дериватима нафте 

- тренд кретања цена нафтних деривата 

 

Основни извори агрегатних података и информација за израду ове Анализе су: 

 Подаци које су на основу структурираног упитника Комисије - Захтева за доставу 

информација, доставили изабрани учесници на тржишту 

 Подаци Агенције за привредне регистре о броју учесника на тржишту на основу 

регистроване претежне делатности као и улазак и излазак учесника на овом 

тржишту.  

 Подаци Министарства енергетике и рударства о производњи, агрегатном промету 

нафтних деривата и укупном броју бензинских станица 

 Подаци Министарства финансија – Управе царина и Привредне Коморе Србије о 

увозу и извозу нафтних деривата, по роби и увозницима, 

 Подаци Министарства финансија о укупно наплаћеним приходима од акциза, по 

врстама горива, 

 Подаци Агенције за енергетику о складишним капацитетима и издатим лиценцама 

за обављање енергетских делатности складиштења и трговине нафтом и нафтним 

дериватима   

 Постојећа правна регулатива и подаци из Енергетског биланса 

 Подаци струковних удружења  

 Јавно доступни подаци на интернет мрежи.  

 

У сврху анализе и прикупљања података од учесника на тржишту, било је потребно  

сачинити репрезентативан узорак привредних субјеката којима ће се упитници упутити. 

Затражени су подаци Агенције за привредне регистре о привредним друштвима која су 

регистрована према претежној делатности под шифрама 0610-експлоатација сирове нафте, 

1920-производња деривата нафте, 4611-трговина на велико чврстим, течним и гасовитим 

горивима и сличним производима и 4730-трговина на мало моторним горивима. Према 

достављеним подацима, по траженом критеријуму је регистровано 801 привредно 

друштво, од чега је само једно друштво регистровано за експлоатацију нафте, 39 друштва 

за производњу нафтних деривата, 369 за трговину на велико нафтним дериватима и 392 

друштва претежно регистрована за трговину на мало нафтним дериватима.  

 

Из подскупа друштава за производњу нафтних деривата у узорку су 2 компаније, из 

подскупа друштава регистрованих за трговину на велико у узорку су 9 привредних 

друштава док је од предузеће која су претежно регистрована за трговину на мало 

узорковано 4 привредна друштва. Приликом одабира компанија у узорку, осим претежне 
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делатности основни критеријуми су били расположиви пословни подаци за претходне 

године и то: остварени приход, број запослених, значајна заступљеност у увозу, 

велепродаји и малопродаји као и број бензинских станица. У узорку су субјекти којима су 

и претходних година тражени подаци, како би се подацима за 2014. годину наставиле 

серије достављених података из претходних година у циљу праћења динамике одређених 

индикатора и уочавања трендова. Одабраним узорком обухваћен је  једини субјект који је 

регистрован за експлоатацију сирове нафте, сви најзначајнији трговци на велико нафтом и 

нафтним дериватима као и субјекти који у малопродаји односно према броју бензинских 

станица у Србији учествују са близу 60% укупног броја бензинских станица у Србији, што 

свакако говори у прилог репрезентативности одабраног узорка. Осим наведеног, а у 

прилог претходно изнетој чињеници, говори и податак да су се у узорку „нашле“ и све 

чланице струковног удружења- Удружења нафтних компанија Србије. Поред субјеката 

који су анкетирани и ове године, у узорку су и два привредна субјекта којима су по први 

пут тражени подаци. Једна од тих компанија почела је са радом тек крајем 2013. године 

док је један привредни субјект одабран имајући у виду раст на тржишту које је уочено 

кроз раст прихода, запослених као и броја бензинских станица у последње 2 године. 

 

Од одабраних учесника се захтевало да доставе податке попуњавањем достављених табела 

у форми Структурираних упитника са подацима о производњи и преради сирове нафте (за 

учесника који обавља ову делатност) као и за велепродају и малопродају. 

  

Учесници на тржишту којима се Комисија обратила са Захтевом за доставу информација 

су:  

 

 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и 

нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија 

Србије а.д. Нови Сад (у даљем тексту: НИС),  

 Друштво за промет нафтних деривата Лукоил Србија ад Београд (у даљем тексту: 

Лукоил),  

 Предузеће за трговину нафтом и гасом MOL Serbia доо Београд (у даљем тексту: 

MOL Serbia),  

 Привредно друштво за трговину и услуге OMV Србија доо Београд (у даљем 

тексту: OMV),  

 Eko Serbia ад Београд (у даљем тексту: Eko Serbia),  

 Привредно друштво за трговину и консалтинг Петробарт доо Београд (у даљем 

тексту: Петробарт),  

 Акционарско друштво за прераду и промет нафте Нафта АД Београд (у даљем 

тексту: Нафта АД),  

 Друштво за производњу, промет и услуге Кнез Петрол доо Београд (у даљем 

тексту: Кнез петрол),  

 ДОО Еуро Петрол трговачко предузеће Суботица (у даљем тексту: Еуро Петрол), 

 Предузеће за производњу, промет и услуге Еволуција 2004 доо Београд (у даљем 

тексту: Еволуција 2004),  

 Naftachem доо за трговину и услуге Сремска Каменица (у даљем тексту: 

Naftachem),  

 ДОО Еуро гас трговачко предузеће Суботица (у даљем тексту: Еуро Гас),  
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 Стандард гас доо Нови Сад (у даљем тексту: Стандард гас),  

 Предузеће за промет и услуге Игмин петрол доо Београд (у даљем тексту: Игмин 

петрол),  

 Предузеће за трговину SPEED доо Београд (у даљем тексту: SPEED),  

 Друштво за трговину, промет и услуге Даки петрол доо Београд (у даљем тексту: 

Даки петрол) и  

 Horizon Energy doo Шимановци (у даљем тексту: Horizon energy).  

 

Од наведених учесника је затражено да доставе податке попуњавањем табела које су им 

достављене од стране Комисије у форми Структурираних упитника са подацима за 

велепродају и малопродају. 

 

Од података о велепродаји од учесника је захтевано да доставе податке о општим 

подацима о велепродаји и то:  

 највећим добављачима у велепродаји, њиховим учешћем у набављеној количини и 

укупној вредноти,  

 капацитетима складишта – резервоара,  

 трошковима пословања у велепродаји (по категоријама),  

 највећим купцима и њиховим уделом у укупној продаји и  

 укупним приходима од велепродаје по категорији купца. 

 

Осим општих података о велепродаји захтевано је да се доставе и месечни подаци о: 

 набављеним количинама и набавним ценама (са и без фискалних дажбина) 

деривата нафте, по изворима набавке, 

 продатим количинама и продајним ценама (са и без фискалних дажбина) деривата 

нафте, по категоријама купца 

 калкулације просечне велепродајне цене деривата нафте 

 

Од података о малопродаји од учесника је захтевано да доставе податке о општим 

подацима за малопродају и то: 

 броју бензинских станица и укупном броју запослених у малопродаји, 

 приходима од продаје деривата, пратећих делатности и укупним приходима по 

категоријама бензинских станица, 

 Трошковима пословања бензинских станица и 

 Највећим добављачима у малопродаји. 

 

Осим општих података о малопродаји захтевано је да се доставе и месечни подаци о: 

 набављеним количинама и набавним ценама (са и без фискалних дажбина) 

деривата нафте, по изворима набавке, 

 продатим количинама и продајним ценама (са и без фискалних дажбина) деривата 

нафте, по категоријама бензинских станица 
 калкулације просечне малопродајне цене деривата нафте. 

 

Сви учесници су се одазвали Захтеву за доставу података и доставили податке Комисији. 

Комисија је анализирала кретања на тржишту, релевантне прописе и њихов утицај на 

стање на тржишту конкуренције. 
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Подаци који су директно прибављени од учесника на тржишту и главних заинтересованих 

субјеката, допуњени су кроз екстензиван истраживачки рад путем интернета и других 

релевантних и јавно доступних извора. 

 

Сви подаци су статистички обрађени коришћењем дескриптивне статистичке анализе 

односно вршењем израчунавања, приказивања и описивања основних карактеристика 

расположивих серија података, кроз груписање, сређивање и приказивање  статистичких 

података и одређивање основних показатеља статистичких серија, као и утврђивањем 

коефицијента корелације између одређених серија података које по природи ствари могу 

бити у непосредној вези или где природа те везе, па чак и међусобна условљеност, могу 

упућивати на могућност постојања одређене повреде конкуренције учесника на тржишту. 

Осим статистичких метода, у анализи цена нафте и нафтних деривата коришћене су 

корелациона и регресиона анализа.  

 

1.2. Релеванти правни оквир у 2014. години 
 

Основни пропис који уређује правне односе на тржишту деривата нафте чине Закон о 

енергетици
2
 и Закон о трговини

3
. 

 

Новим законом су, између осталих,  регулисане области снабдевања струјом и гасом за 

домаћинства и мале купце, уведене су основе за праћење техничког и комерцијалног 

квалитета снабдевања струјом и гасом, уведена је  делатност снабдевања струје на велико 

и регулисана су друга питања од значаја за област електроенергетског сектора... Одредбе 

новог закона које регулишу тржиште нафте и деривата нафте не уводе значајније новине у 

ову област. Нови закон детаљније регулише бројна питања из ове области (транспорт 

нафте и деривата нафте, квалитет деривата нафте и биогорива), док поједина законска 

решења нису постојала у ранијем закону (својина на мрежи за транспорт нафте 

нафтоводима и мрежи за транспорт деривата нафте продуктоводима, приступ систему за 

транспорт нафте нафтоводима и систему за транспорт нафте продуктоводима, стављање 

биогорива на тржиште, заштита енергетских објеката из области нафте и деривата нафте и 

биогорива), који је ову област сумарно регулисао.  

 

Напомињемо да Комисија за заштиту конкуренције није имала прилику да размотри и да  

мишљење на предлог Закона, иако је појединим одредбама експлицитно наведено да је по 

одређеним питањима Агенција за енергетику у обавези да сарађује са Комисијом.
4
  

 

Уредбом о обележавању (маркирању) деривата нафте
5
 одређени су услови, начин и 

поступак маркирања деривата нафте који се стављају на тржиште. Примарни циљ увођења 

маркирања, чије остварење је видљиво у 2014. години, је смањивање количина горива које 

се налазе у илегалним токовима, односно повећање прихода од пореза на гориво у буџету 

Републике Србије (према неким проценама на годишњем нивоу се ван званичних токова 

                                                 
2
 Закон о енергетици („Сл гласник РС“ бр. 145/2014). 

3
 Закон о трговини („Сл гласник РС“ бр. 53/10 и 10/2013). 

4
 Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014) чл. 57. 64. 89. и 133. 

5
 Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте („Сл. гласник РС“ бр. 46/2013) 
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продавало 5-10% укупне количине горива). Маркирање је почело 01. фебруара 2014. 

године. Обавезу обележавања горива имају нафтне компаније а циљ је да се у старту 

маркирају укупне количине произведених деривата произведене у Србији и из увоза. 

Право на пружање услуге маркирања држава је ексклузивно поверила групи понуђача 

SGS-Autentix-Nanoinspekt, а контролу присуства и концентрације маркера у складу са 

својим надлежностима обавља Тржишна инспекција Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација уз технишку подршку групе понуђача као лица за пружање услуга 

маркирања. Надзор обухвата све бензинске станице у земљи, а сам поступак обележавања 

је такав да омогућава да се на терену утврди да ли је било намешавања нелегалних 

компоненти, односно да ли декларисани квалитет одговара стварном квалитету.  

 

Током 2014. године донето је неколико подзаконских аката на основу Закона о робним 

резервама, од којих је најзначајнија Уредба о висини, начину обрачуна, плаћања и 

располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте
6
. 

Обвезници плаћања накнаде су произвођачи и увозници деривата нафте. Висина накнаде 

за безоловне моторне бензине, авионски бензин, млазна горива, гасна уља, течни нафтни 

гас и уља за ложење износи 2,60 дин/лит, одређује се једном годишње и приход је буџета 

Републике Србије. Ова уредба је у примени од 15. октобра 2014. године.  

 

У 2014. години је прекинут двогодишњи период примене модела регресиране продаје 

горива на бензинским станицама овлашћеног дистрибутера изабраног на основу Јавног 

позива Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у марту 2014. 

године донело одлуку да омогући пољопривредницима остваривање права на регресирану 

цену дизела, без обзира када су у току године и на којој бензинској станици купили 

гориво.  

 

Напомињемо да је 2013. године, када је објављен јавни позив за набавку горива за 

пролећну сетву, Комисија реаговала и изнела став да учесници на тржишту – овлашћени 

дистрибутери који обављају енергетску делатност трговине моторним и другим горивима 

на станицама за снабдевање возила, спровођењем Јавног позива могу бити доведени у 

неравноправан положај. Комисија је предложила да се размисли о могућем редефинисању 

услова за учешће у поступку по Јавном позиву, како би се свим учесницима на тржишту 

омогућило деловање на тржишту под равноправним условима, чиме би се омогућила 

доследна примена Закона о заштити конкуренције. Комисија је тим поводом, упитила 

допис Министарству у коме је предложила да се заједнички изнађу алтернативна решења 

за наредне исте или сличне активности Министарства, а која би била у складу са 

тржишном конкуренцијом и истовремено прихватљива за Министарство, учеснике 

активне на тржишту промета деривата нафте и пољопривредне произвођаче. И поред 

наведеног, у следећем јавном позиву за прикупљање понуда у циљу избора најповољнијег 

понуђача ради испоруке горива за јесење радове у пољопривреди у 2013. години, 

Министарство је готово поновило претходни јавни позив, односно остављени су 

суштински исти услови/критеријуми из претходног позива. Имајући у виду да је у 2014. 

години промењен двогодишњи модел регресиране продаје путем јавног позива са 

                                                 
6
 „Сл. гласник РС“ бр. 108/2014 
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критеријума који су са аспекта надлежности Комисије били спорни, Комисија позитивно 

оцењује промене које су се у том смислу десиле у 2014. години.    

 

Квалитет деривата нафте у 2014. години био је прописан правилницима о техничким и 

другим захтевима за течна горива нафтног порекла и за течни нафни гас.
7
 Од 01. јула 2013. 

године у промету нема бензина Премијум БМБ 95 и дизела Д2.  

 

Фискална политика у односу на деривате нафте није претрпела значајније модификације у 

односу на претходну годину. У промету моторним горивом примењује се општа стопа 

пореза на додату вредност од 20%. Акцизе на моторна горива
8
 које су примењивале у 

2014. године износиле су:  

 

врста деривата нафте: износ акцизе по 

јединици мере 

оловни бензин  55,00 дин/лит 

безоловни бензин 50,00 дин/лит 

дизел горива, гасна уља 46,00 дин/лит 

течни нафтни гас 35,00 дин/кг 

Биогорива 47,01 дин/лит 

 

Претходна анализа тржишта нафте и нафтних деривата која је обухватила 2013. годину 

донела је одређене закључке и препоруке, који се у највећој мери односе на значај 

законских решења за конкретно стање на тржишту и неопходност успостављања правног 

оквира који ће омогућити слободну конкуренцију на тржишту која доприноси остварењу 

економског напретка и добробити друштва а нарочито потрошача. Проверавајући 

испуњеност донетих препорука уочавамо да се у 2014. години, ситуација није битније 

изменила. Комисија је проактивна у смислу праћења сектора енергетике и спроводи 

конкретне активности у том сектору као што су континуирана анализира тржиште нафте и 

нафтних деривата и пета анализа по реду овог сектора и о томе редовно информише 

министарство надлежно за послове трговине као и министарство надлежно за послове 

енергетике, затим активно учествује у поступку придруживања преко представника који 

учествује у раду радне групе за поглавље енергетика (Поглавље 15.), чланство и рад у 

Мрежи за конкуренцију при Енергетској заједници. И поред наведених активности свест о 

значају конкуренције и сама улоге Комисије често се не препознају у довољној мери, па с 

тим у вези Закон о енергетици који је донет крајем 2014. године и којим је уређен 

комплетан енергетски сектор, није достављен на мишљење Комисији односно Комисија 

није имала прилику да се изјасни на  Предлог закона. С тим у вези сматрамо да изнета 

препорука у претходној анализи, а која се тиче регулативе у овој области и њеног значаја 

за цео сектор, може да се понови и у анализи за 2014. годину. Сви учесници на тржишту 

                                                 
7
 Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл гласник РС“ бр. 123/12, 

63/2013 и 75/2013) и Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафни гас („Сл гласник РС“ бр. 

97/10, 123/12 и 63/2013) 
8
 Закон о акцизама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 

135/2004, 46/2005, 101/2005 – др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – 

усклађени дин. изн., 43/2012 - одлука, 76/2012 - одлука, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – усклађени дин. изн., 

47/2013, 4/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 4/2015 - усклађени дин. изн. i 5/2015 - 

усклађени дин. изн.) 
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али и надлежни државни органи морали би да буду свесни значаја законских решења у 

овој области односно њиховог директног утицаја на стање конкуренције на тржишту као и 

значај и улогу Комисије која је у оквиру својих надлежности прописаних законом прати и 

анализира услове конкуренције у сектору енергетике у циљу унапређења законитог и фер 

тржишног понашања свих учесника на тржишту али и спречавања повреда конкуренције и 

санкционисања недозвољеног понашања.  
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2. Производња и увоз нафте и нафтних деривата 
 

2.1. Производња и увоз сирове нафте 
 

Као извор података о произведеним и увезеним количинама сирове нафте и нафтних 

деривата коришћени су енергетски биланси Републике Србије који су саставни део 

Одлуке о утврђивању енергетског биланса Републике Србије за 2015. годину („Службени 

Гласник РС 147/2014“). Енергетски биланс представља документ којим се утврђују 

годишњи износи енергије и енергената потребни за уредно снабдевање корисника 

енергије за период од три године: реализација за 2013. годину, процена за 2014. годину и 

план за 2015. годину. Биланс нафте, као део Енергетског биланса, обухвата производњу и 

увоз сирове нафте, прераду сирове нафте у рафинеријама, производњу, увоз, извоз и 

потрошњу нафтних деривата.  

 

Производња сирове нафте односи се на производњу у земљи и Анголи, с тим што се 

билансира само домаћа производња, док производња у Анголи није обухваћена 

енергетским билансом. 

 

Према подацима из енергетског биланса, у 2013. години Република Србија је произвела 

1,2 милиона тона сирове нафте, а увезла 1,7 милион тона. Домаћа производња покрила је 

49% укупних потреба за овим енергентом, док је 51% обезбеђен увозом. У укупно 

расположивим количинама сирове нафте, према проценама за 2014. годину и плану за 

2015. годину, 42% чиниће домаћа сирова нафта или 1,2 милион тона изражено у  

физичким јединицама док ће из увоза бити обезбеђено 58% укупних количина што је 1,6 

милиона тона сирове нафте.  

 

Табела 1. Производња и увоз сирове нафте, 2012-2015, у хиљадама тона 

 

 
          Извор: Енергетски биланс 

 

До 2013. године пратили смо тренд пораста домаће производње сирове нафте, док у 2014. 

години долази до смањења произведене домаће сирове нафте од 4% у односу на 

претходну годину. Пад производње резултат је измене динамике бушења, пада базне 

производње као и смањеног обима инвестиција
9
.   

 

Након вишегодишњег негативног тренда, увоз сирове нафте у 2013. години бележио је  

раст од чак 51% у односу на 2012. годину док је у 2014. години увоз поново у паду и то  за 

10%. Према плану за 2015. годину, производња и увоз сирове нафте задржаће се на нивоу 

из 2014. године.  

                                                 
9
 подаци преузети са сајта компаније НИС – Годишњи извештај о пословању за 2014. годину -  

http://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/NIS-Godisnji-izvestaj-2014.pdf 

ПРОЦЕНА ПЛАН

2012 2013 2014 2015

1,158 1,196 1,150 1,150

1,056 1,745 1,577 1,577

2,214 2,941 2,727 2,727

РЕАЛИЗАЦИЈА

Производња сирове нафте

Увоз сирове нафте

Укупно расположива сирова нафта
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Дијаграм 1 показује производњу и увоз сирове нафте, у милионима тона, у периоду 2004-

2015. година, при чему подаци за 2014. годину представљају процењене вредности а 

подаци за 2015. годину планиране вредности, преузете из Енергетског биланса Републике 

Србије за 2015. годину. 

 

Дијаграм 1. Производња и увоз сирове нафте 2004-2015 (реализација, процена и план) 

 

 
 

Као што се на основу дијаграма може закључити, увоз сирове нафте има опадајући тренд 

закључно са 2012. годином,  након тога дошло је до наглог пораста увезених количина у 

2013. години да би у 2014. години опет дошло до пада у увезеним количинама. Према 

пројекцији, у 2015. години сирова нафта из увоза чиниће око 58% укупно расположивих 

количина сирове нафте, као и у претходне две године док домаћа чини 42%. У односу на 

2012. годину однос домаће и увозне нафте промењен је у корист увезене нафте која је у 

2012. год учествовала са 48% док је у 2014. год то учешће 58%.    

 

Осим што је једина компанија у Србији која се бави истраживањем и 

експлоатацијом нафте и гаса, НИС је и једина компанија која у Србији увози сирову 

нафту. Тако је НИС у 2014. години (према проценама из Енергетског биланса) из домаће 

производње обезбедио 1,2 милиона тона домаће сирове нафте и увезао 1,6 милиона тона 

сирове нафте и полупроизвода, те је сирова нафта увозног порекла чинила 58% укупне 

набавке сирове нафте. 

 

Према подацима које је Комисији доставио НИС за 2014. годину, из домаће набавке 

обезбеђено је 1,1 милиона тона сирове нафте а из увоза око 1,5 милиона тона сирове 

нафте, што укупно представља 2,6 милиона тона нафте приказано у односу 57% : 43% у 

корист увозне нафте. 

                    

Табела 2. Набавка сирове нафте у 2014.г. 

(подаци из Табеле 2. представљају заштићене податке)
10

 

                                                 
10

 Извештај садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите, у складу са Одлуком о начину објављивања 
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Набавна цена сирове нафте из увоза је, као и претходних година, константно виша од 

набавне цене домаће нафте. Распон цена из различитих извора набавке је највећи у јануару 

и децембру када су просечне увозне цене сирове нафте више за [...]% односно [...]% и  

[...]% у новембру, док је у осталим месецима у распону од око свега [...]% у мају до [...]% у 

априлу  На годишњем нивоу, просечна набавна цена увозне нафте била је за [...]% виша од 

просечне набавне цене домаће нафте, што је нешто мање него у претходној години. Ипак 

евидентно је да у месецима са највећим распоном у ценама, тај распон израженији него у 

претходним годинама. Евидентно је да је у 2014. години дошло до пада цена сирове нафте 

из оба извора набавке, па је тако цена сирове нафте у децембру била за [...]% нижа него у 

јануару, независно од извора набавке, док, посматрајући ланчано по месецима, цене из 

увоза и домаће нису увек ишле у истом смеру. Увозне цене су падале у свим месецима 

осим у априлу и јуну док су цене домаће сирове нафте расле до јуна а од јуна су у 

константном паду, да би на крају посматраног периода биле у истом односу са јануарским 

ценама као и увозне цене.  
 

Табела 3. Набавна цена сирове нафте (УСД/t), 2014. година 
Извор: Калкулације на бази података НИС 

 

(подаци из Табеле 3. представљају заштићене податке) 

 

Дијаграм 2. Кретање цена домаће и увозне нафте (у УСД/t), 2014. година 

(подаци из Дијаграма 2. представљају заштићене податке) 

 
Посматрајући кретање цена сирове нафте на међународном тржишту, 2014. године је 

година у којој су се десиле велике промене у кретању цена сирове нафте. Пад цена нафте 

почео је 19. јуна, тако да је цена сирове нафте типа BRENT са 115 долара по барелу, до 

краја године пала на 57,3 долара по барелу. Пад је настављен и у 2015. години. Просечна 

цена сирове нафте у 2014. години била је за 10 долара или 9,2% нижа од просека 

претходне године. Годишње просечна цена URAL MED је износила 98,59 долара по 

барелу а у 2013. години 108,61 долар по барелу
11

.  

 

Осим пада цена сирове нафте на једној страни, у 2014. години пратимо пораст курса 

динара у односу на долар. Просечна средња годишња вредност курса била је 3,95% виша 

него у 2013. години. Вредност курса кретала се од  83,1282 РСД на дан 01.01.2014. године 

до 99,4641 РСД на дан 31.12.2014. године што је раст курса од 19,65%. Имајући у виду да 

су цена сирове нафте и девизни курс динара у односу на долар, променљиве које 

одлучујуће утичу на цена нафтних деривата на силазном тржишту, у делу ценовне анализе 

детаљније ћемо се бавити квантификацијом ове зависности користећи методе корелационе 

односно регресионе анализе.    

                                                                                                                                                             
аката и о замени, односно изостављању (анонимизацији) података у актима Комисије за заштиту 

конкуренције 
11

 извор: Анализa тржишта деривата нафте Републике Србије 2014. годину, аутор: Удружење нафтних 

компанија Србије 
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2.2. Производња деривата нафте 
 

НИС је једини учесник активан на вертикално интегрисаним тржиштима увоза, 

производње, прераде, велепродаје и малопродаје нафте и нафтних деривата. Пословне 

активности НИС Групе
12

 организоване су у оквиру матичног друштва НИС а.д. Нови Сад 

кроз пет блокова:  

 Блок „Истраживање и производња“,  

 Блок „Сервиси“,  

 Блок „Прерада“,  

 Блок „Промет“ и  

 Блок „Енергетика“.  

 

Блок „Прерада“ се бави производњом нафтних деривата евро квалитета. НИС производи 

цео спектар нафтних деривата: моторна горива, сировине за петрохемијску индустрију, 

моторна уља и остале нафтне производе. Прерађивачки комплекс обухвата два производна 

погона – Рафинерија нафте „Панчево“ и „Рафинерија нафте „Нови Сад“, а максимални 

пројектовани капацитети рафинеријских постројења обе рафинерије је преко седам 

милиона тона сирове нафте годишње. Рафинерија нафте у Панчеву, чији је пројектовани 

капацитет 4,8 милиона тона сирове нафте годишње, ради, док је Рафинерија нафте у 

Новом Саду у процесу конзервације, па њен пројектовани капацитет од 2,5 милиона тона 

годишње, није у употреби. 

 

Према подацима из енергетских биланса, производња деривата нафте у 2015. години 

планирана је у количини од 3,067 милиона тона, што је за 5% ниже у односу на процењену 

производњу у 2014. години од  3,234 милиона тона а на нивоу производње у 2013. године.  

 

Према подацима Нафтне индустрије Србије, у 2014. години произведено је 2,854 милиона 

тона нафтних деривата, што је на нивоу производње у претходној години. За разлику од 

наглог пораста производње у 2013. години у односу на 2012. годину, сада се уочава 

стабилан тренд у производњи деривата. Треба имати у виду чињеницу да се целокупна 

производња одвијала у Рафинерији Панчево јер Рафинерија нафте у Новом Саду 

практично није радила претходне године.  

 

Структура производње деривата нафте у обе рафинерије и збирно приказана је у следећој 

табели. Негативне вредности представљају производе узете са залиха, због чега је 

приказано као негативна производња. 

 

Табела 4. Производња деривата нафте у Рафинеријама Панчево и Нови Сад у 

2014. г. 
 

Извор: Kaлкулације на бази података које је доставио НИС 

 

(подаци из Табеле 4. представљају заштићене податке) 

 

                                                 
12

 подаци преузети са сајта компаније НИС – Годишњи извештај о пословању за 2014. годину -  

http://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/NIS-Godisnji-izvestaj-2014.pdf 
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У односу на 2013. годину, повећана је производња моторних горива за [...]% и енергетских 

горива за [...]%, док је неенергетска производња смањена за [...]%. Производња моторних 

бензина повећана је за [...]%, производња дизел горива за [...]%, док је производња ТНГ 

ауто гаса смањена за [...]%. 

 

Од појединачних врста нафтних деривата у 2014. години значајно је повећана производња 

моторног бензина евро премијум БМБ98, док је производња евро дизела повећана [...]% у 

односу на претходну годину. Овакав скок у производњи може се приписати чињеници да 

од средине 2013. години није у употреби гориво Д2 и премијум БМБ 95 и да се 

модернизацијом Рафинерије Панчево прешло на на производњу моторних горива 

искључиво „Еуро 5“ квалитета, па је тако количина горива који нису у употреби, 

„надомештена“ моторним горивима који задовољавају европске стандарде квалитета. 

Осим наведених деривата значајно је повећана и производња авио горива ([...]%) због 

експанзије пословања компаније Air Serbia као и ниско сумпорног уља за ложење и екстра 

лаког EL уља за ложење уз истовремено смањење произведених количина лож уља 

средњег S
13

.   

 

Табела 5. Производња деривата нафте, 2013-2014 

 
Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 

(подаци из Табеле 5. представљају заштићене податке) 
 

 

Дијаграм 3 показује кретање производње нафтних деривата у трогодишњем периоду. 

 

Дијаграм 3. Производња деривата нафте, 2012-2014 

 

(подаци из Дијаграма 3. представљају заштићене податке) 

 

 

У укупној структури производње нафтних деривата као и у претходном периоду доминира 

производња моторних горива (моторни бензини, дизел гориво, млазно гориво и ТНГ за 

моторна возила) чији је удео стабилан и у 2014. години и који чини /60-70/%  укупне 

производње деривата нафте. Производња енергетских горива чинила је /10-20/%, а 

неенергетска производња /20-30/%  укупне производње нафтних деривата. У укупној 

производњи нафтних деривата појединачно највећи удео има производња дизел горива 

(/30-40/%), следе производња моторног бензина евро БМБ-95 /10-20/%, производња лож 

уља (/10-20/%) и примарних бензина (/10-20/%.). 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 подаци преузети са сајта компаније НИС – Годишњи извештај о пословању за 2014. годину -  

http://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/NIS-Godisnji-izvestaj-2014.pdf 
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Табела 6. Производња нафтних деривата – структура, 2013-2014 

 
               Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 

(подаци из Табеле 6. представљају заштићене податке) 

 

У производњи моторних горива у 2014. години дизел горива представљају убедљиво 

доминантну категорију и учествују са /60-70/%, моторни бензини учествују са /20-30/%, 

авио бензин са /5-10/%, а ТНГ за моторна возила са са /5-10/%. 

 

У категорији моторних бензина дериват евро БМБ-95 је апсолутно најзаступљенији, са 

учешћем од преко 90% у произведеним моторним бензинима, док евро БМБ-98 учествује 

са /5-10/%. У категорији дизел горива, најзаступљенији је евродизел који чини /90-100/% 

укупно произведених дизел горива у 2015. години. 

 

Опште посматрано, количине произведених нафтних деривата по основним категоријама 

су у највећој мери стабилне док су у подкатегоријама деривати европског квалитета 

заменили деривате који више нису у употреби.  

 

Табела 7. Структура производње моторних горива, 2013-2014 

 

 
                         Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 

(подаци из Табеле 7. представљају заштићене податке) 

 

2.3. Увоз деривата нафте 

 
Деривати нафте, као крајњи производи, осим из рафинеријске прераде, обезбеђују се и из 

увоза и залиха. Подаци о увозу нафтних деривата прикупљени су од Привредне коморе 

Србије (ПКС), Министарства финансија – Управе царина, али су услед прегледности у 

даљем тексту и анализи коришћени подаци Привредне коморе Србије о увозу нафте 

2013 2014

Моторна горива /50-60/ /60-70/

Енергетска горива /10-20/ /10-20/

Неенергетска производња /20-30/ /20-30/

Укупна производња деривата 

нафте 100.0 100.0

Тип деривата
%

Тип деривата

2013 2014

Моторни бензини /20-30/ /20-30/

Дизел горива /60-70/ /60-70/

Авио бензин /0-5/ /5-10/

ТНГ за моторна возила /5-10/ /5-10/

Укупна производња моторних 

горива 100.0 100.0

%
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нафтних деривата. Приказан увоз обухвата тарифне ознаке 2710 и 2711, према важећој 

царинској тарифи. Према Уредби о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2014. 

годину
14

 увоз сирове нафте и деривата нафте обухваћених тарифним oзнакама 2710 и 

2711, ослобођен је плаћања царине на основу Прелазног споразума о трговини са земљама 

ЕЗ, Споразума о слободној трговини у региону Југоисточне Европе CEFTA,  Царинској 

унији Републике Белорусије, Републике Казахстан и Руске Федерације, Споразума о 

слободној трговини са државама ЕФТА  и Споразума са Турском.  

 

У 2014. години у односу на 2013. годину, увоз моторних горива (бензин, дизел и ТНГ)  

повећан је за 4%. Увоз дизел и моторних горива је стабилан, повећан свега 1% односно 2% 

у односу на претходну годину, док је значајнији пораст увоза остварен код течног нафтног 

гаса и то 13%.  

 

Табела 8. Увоз моторних горива (кг), 2012-2014
15

 

 
         Извор: Калкулације на бази података Привредне коморе Србије 

 

У укупном увозу моторних горива није се значајније изменила структура по типовима 

деривата. Увоз евродизела у укупном увозу моторних горива чинио је 65%, моторни 

бензини 7% и 28% течни нафтни гасови. 

 

Дијаграм 4. Увоз нафтних деривата, 2012-2014. 

 

                                                 
14

 „Службени гласник РС“ бр. 107/2013 
15

 Приказан увоз нафтних деривата укључује само поменуте категорије моторних горива – дизел, горива, 

моторне бензине и течне нафтне гасове. Увоз течних нафтних гасова обухвата пропан, бутан, етилен, 

пропилен, бутилен и бутадијен.  

 

Тип деривата 2012 2013 2014
индекс   2014 

(2013=100)

1. Моторни бензини 57,724,647 52,273,639 53,084,076 102

2. Дизел горива 730,114,236 432,399,346 434,933,761 101

3. Течни нафтни гасови 285,023,633 164,547,774 186,117,823 113

УКУПАН УВОЗ (1-3) 1,275,022,109 649,220,759 674,135,660 104
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Концентрисаност тржишта увоза нафтних деривата и даље је веома висока. Тржишно 

учешће првих 5 односно 10 увозника деривата у укупном увозу тих деривата мерено 

рациом концентрације увоза изузетно је високо. Рацио концентрације увоза дизел горива, 

ТНГ-а и моторних бензина (CR10 и CR5) за 2013. и 2014. годину приказан је у следећој 

табели. 

 

Табела 9. Рацио концентрације увоза, 2013-2014 

 

 
                             Извор: Калкулације на бази података Привредне коморе Србије 
 

У 2014. години првих 5 увозника увози 100% укупно увезених количина моторних 

бензина, преко 80% увоза дизел горива и 95% увоза ТНГ-а док првих 10 увозника сваког 

од моторних  деривата увозе целокупне увезене количине по типу деривата. 

  

Увоз дизел горива 

 

Укупне увезене количине евродизела у 2014. години су на нивоу увезених количина у 

претходној години, тачније, повећане су за свега 1%. Рацио концентрације увоза овог типа 

деривата, као што је већ наведено, је висок па тако CR5 износи преко 80 док CR10 износи 

100. Највећи увозници дизел горива у 2014. години били су, као и у претходној, MOL 

Serbia ([...]%) и Лукоил ([...]%) и ова два увозника заједно чине преко [...]% укупног увоза 

дизел горива. Међу првих 5 увозника налазе се још и SPEED ([...]%), OMV
 
([...]%) и НИС 

([...]%). 

 

Табела 10. Увоз дизел горива, 2014. година 

 

 
                                Извор: Калкулације на бази података ПКС 

(подаци из Табеле 10. представљају заштићене податке) 

 

2013 2014 2013 2014

Моторни бензини 100            100              100            100              

Дизел горива 100            100              83             82                

Пропан, бутан и смеше 99              100              94             95                

Тип деривата
CR10 CR5

Назив увозника Увоз (у кг) %

Просечна 

увозна 

цена 

(USD/kg)

MOL Serbia [...] [...] [...]

Lukoil [...] [...] [...]

SPEED d.o.o. [...] [...] [...]

OMV [...] [...] [...]

НИС а.д. [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Naftachem [...] [...] [...]

Петробарт [...] [...] [...]

Остали увозници [...] [...] [...]

Укупан увоз дизел 

горива 434,933,761 100.0% 0.87         
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Највећи увозници у 2014. години MOL Serbia и Лукоил у просеку су смањили  увезене 

количине дизел горива за [...]%, док су SPEED и OMV повећали увезене количине за [...]% 

односно [...]% а нарочито НИС који је у односу на претходну годину увезао [...]% више 

евродизела и повећао удео у увозу са [...]% на [...]%. 

 

Табела 11. Увоз дизел горива, индекс 2013-2014. година 

 
                            Извор: Калкулације на бази података ПКС 

(подаци из Табеле 11. представљају заштићене податке) 

 

Увоз течних нафтних гасова 

 

Укупне увезене количине течних нафтних гасова у 2014. години су повећане за 13% у 

односу на претходну годину. Рацио концентрације увоза овог типа деривата је висок па 

тако CR5 износи 95 док CR10 износи 100. Највећи увозници ТНГ-а у 2014. години били 

су, као и претходне године, Еуро гас ([...]%) и НИС ([...]%) и ова два увозника чинила су 

преко [...]% укупног увоза овог деривата. У првих 5 увозника појављују се још и Тигар 

Петрол ([...]%), OMV([...]%), и Стандард гас ([...]%).  

 

               Табела 12. Увоз ТНГ-а, 2014. година 

 
                  Извор: Калкулације на бази података ПКС 

(подаци из Табеле 12. представљају заштићене податке) 

2013 2014

MOL Serbia [...] [...] [...]

Lukoil [...] [...] [...]

SPEED d.o.o. [...] [...] [...]

OMV [...] [...] [...]

НИС а.д. [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Naftachem [...] [...] [...]

Петробарт [...] [...] [...]

Остали увозници [...] [...] [...]

Укупан увоз дизел 

горива 432,399,346 434,933,761 101

Назив увозника
Увоз (у кг) индекс 

2014 

(2013=100)

Назив увозника Увоз (у кг) %

Просечна 

увозна 

цена 

(USD/kg)

Еуро гас [...] [...] [...]

НИС а.д. [...] [...] [...]

Тигар Петрол доо Велика Плана[...] [...] [...]

OMV [...] [...] [...]

Стандард гас [...] [...] [...]

Бутангас [...] [...] [...]

Петрол ЛПГ [...] [...] [...]

Нафта ад [...] [...] [...]

Лукоил [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

Укупан увоз ТНГ-а 186,117,823 100.0% 0.88            
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Значајније повећање увезених количина у апсолутном износу забележено је код највећег 

увозника - Еуро гаса (око [...]) као и код Тигар петрола из Велике Плане ([...])  док је 

највеће повећање у релативном износу забележено код Стандард гаса, који је [...] увезене 

количине у односу на претходну годину. Након драстичног смањења увоза овог деривата 

у 2013. години, НИС наставља са смањивањем увезених количина, али у 2014. години тај 

пад је знатно блажи и износи око [...] у апсолутном односно [...]% у релативном износу. 

Остали, мањи увозници овог деривата повећали су увезене количине док 3 увозника, који 

нису увозили овај дериват у 2013. години, почињу са увозом овог деривата у 2014. години.  

 

Табела 13. Увоз ТНГ-а, индекс 2013-2014. година 

 

 
                  Извор: Калкулације на бази података ПКС 

(подаци из Табеле 13. представљају заштићене податке) 

 

Увоз моторних бензина 

 

Укупно увезене количине моторног бензина – европремијум БМБ 95 и европремијум БМБ 

98 су у односу на претходну годину повећане за 2%  уз истовремено смањење броја 

увозника овог деривата. Тако је у 2014. години увоз моторних бензина (без авио бензина) 

вршило свега 2 привредна субјекта и то MOL Serbia и OMV
16

. 

 

Табела 14. Увоз моторног бензина, 2014. година 

                                    
                                Извор: Калкулације на бази података ПКС 

                                                 
16

 свега три компаније увезле су симболичне количине овог деривата, укупно [...] кг у 2014. години, па је 

њихово учешће занемарљиво. 

2013 2014

Еуро гас [...] [...] [...]

НИС а.д. [...] [...] [...]

Тигар Петрол доо Велика Плана[...] [...] [...]

OMV [...] [...] [...]

Стандард гас [...] [...] [...]

Бутангас [...] [...] [...]

Петрол ЛПГ [...] [...] [...]

Нафта ад [...] [...] [...]

Лукоил [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

Остали увозници [...] [...] [...]

Укупан увоз ТНГ-а 164,547,774 186,117,823 113

Назив увозника
Увоз (у кг) индекс 2014 

(2013=100)

Назив увозника Увоз (у кг) %

Просечна 

увозна 

цена 

(USD/kg)

Mol Serbia [...] [...] [...]

OMV [...] [...] [...]

Остали [...] [...] [...]

Укупан увоз 

моторних бензина 53,084,076 100.0% 0.88



22 

 

(подаци из Табеле 14. представљају заштићене податке) 

 

У односу на претходну годину MOL Serbia je повећао увезене количине за [...]% а у 

апсолутном износу за [...] и заменио OMV на позицији водећег увозника моторних 

бензина, који је смањио увезене количине за [...]%. У структури моторних бензина који су 

увезени у 2014. години преовлађује бензин типа европремијум БМБ95, док је БМБ98 евро  

увозио само OMV и то у знатно мањој количини, тачније, увезено је око [...] овог 

деривата. 

 

Табела 15. Увоз моторних бензина, индекс 2013-2014. година 

 
                              Извор: Калкулације на бази података ПКС 

 

(подаци из Табеле 15. представљају заштићене податке) 

 

2013 2014

OMV [...] [...] [...]

Mol Serbia [...] [...] [...]

Остали [...] [...] [...]

Укупан увоз 

моторних бензина 52,273,639 53,084,076 102

Назив увозника
Увоз (у кг) индекс 

2014 

(2013=100)
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3. Транспорт и складиштење и трговина нафтом и дериватима 

нафте 
 

У складу са Законом о енергетици из 2011. године, који је примењивана у 2014. години, 

лиценциране енергетске делатности из сектора нафте и биогорива су биле
17

: 

 

 производња деривата нафте 

 транспорт нафте нафтоводима 

 транспорт деривата нафте продуктоводима 

 трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним 

гасом 

 трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила 

 складиштење нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса и 

производња биогорива. 

 

За производњу деривата нафте лиценцирана су два субјекта: НИС а.д Нови Сад и 

Стандард гас доо, Нови Сад. Према подацима Агенције за енергетику, НИС је обезбедио 

око 78% укупних потреба српског тржишта за дериватима нафте.  

 

Транспорт нафте нафтоводима обавља ЈП Транснафта. 

 

У Србији нема изграђене инфраструктуре за јавно обављање транспорта деривата нафте 

продуктоводима, ван компанија које овај вид транспорта користе за своје потребе. 

 

3.1.  Транспорт нафте и деривата нафте  
     
Транспорт нафте нафтоводима и планирани транспорт деривата нафте продуктоводима, 

као регулисане делатности од општег интереса, одвојено од осталих енергетских и 

неенергетских делатности, обавља ЈП Транснафта по регулисаним ценама и под 

прописаним и јавно објављеним условима на принципу недискриминације. 

 

Према подацима из Енергетског биланса РС за 2015. годину, транспорт деривата нафте у 

Републици Србији се обавља железничким, бродским и друмским саобраћајем. Од 

рафинерије до терминалских постројења углавном се обавља железничким и бродским 

транспортом, а у развозу, до крајњих потрошача, друмским. Једини давалац услуга 

цевоводног транспорта у Републици Србији је ЈП „Транснафта“, пуштено у рад 1979. 

године. Делатност овог предузећа су транспорт нафте нафтоводима на територији 

Републике Србије. 

 

Тренутно се цевоводни транспорт у Републици Србији реализује коришћењем нафтовода 

од Сотина на граници са Републиком Хрватском, до Панчева. Деоница Сотин-Нови Сад 

дугачка је 63,3 km а деоница Нови Сад - Панчево 91 km. Овај нафтовод је део 

магистралног Јадранског нафтовода. Инфраструктуру овог нафтовода сачињавају 

терминал у Новом Саду, који је лоциран уз Рафинерију нафте Нови Сади, има четири 

                                                 
17

 Извор: Извештај о раду Агенције за енергетику за 2014. годину 
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складишна резервоара од по 10000m
3 

и пумпну станицу и мерна станица која је лоцирана 

уз Рафинерију нафте Панчево. 

 

У 2014. години је транспортовано око 0,88 милиона тона домаће и 1,5 милиона тона 

увозне нaфте.  

 

3.2. Складиштење нафте и деривата нафте 

 
Енергетску делатност може да обавља привредно друштво које има лиценцу за обављање 

енергетске делатности. Лиценца се издаје за сваку енергетску делатност посебно
18

. 

Агенција за енергетику Републике Србије издаје лиценце за обављање енергетских 

делатности, доноси акт о одузимању лиценце, под условима утврђеним законом и води 

регистар издатих и одузетих лиценци.  

 

На дан 31.12.2014. године на снази је било укупно 17 лиценци за складиштење нафте, 

деривата нафте и биогорива, 28 лиценци за трговину нафтом, дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом (трговина на велико) и 432 за 

обављање делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање 

возила (трговина на мало).  

 

Табела 16. Број издатих лиценци за обављање делaтности складиштења, трговине 

на велико и трговине на мало,  2010-2014 

 

 
Извор: Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС 

 

Из прегледа издатих лиценци и њиховог броја у периоду 2010-2014. година уочава се 

тренд повећања броја издатих лиценци за складиштење нафте и лиценци за трговину на 

мало дериватима нафте док се у исто време драстично смањује број издатих лиценци за 

обављање трговине на велико дериватима нафте а нарочито у 2014. години у односу на 

2013. годину, што ће касније у тексту бити детаљније анализирано. 

 

Према подацима Агенције за енергетику, број локација на којима се налазе регистрована 

складишта нафте, нафтних деривата и биогорива, повећан са дугогодишњих 67 на 74. 

Поред броја локација повећан је и капацитет резервоара. Овом повећању највише 

доприноси промена „категорије“ у којој је НИС у 2014. години означен као учесник на 

тржишту чији је капацитет „збирно преко 1.000.000 m
3
 у односу на прошлогодишњу 

категорију „збирно преко 100.000 m
3“ 

 иако се број локација није променио па 

                                                 
18

 Члан 16. Закона о енергетици, став 1, тачке 1-29  

 Година Складиштење 
Трговина на 

велико 

 Трговина на 

мало 

2010 13 213 389

2011 13 178 373

2012 13 159 н/а

2013 14 116 414

2014 17 28 432
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претпостављамо да се није мењала ни запремина резервоарских капацитета. Уколико 

изузмемо НИС, код осталих учесника на тржишту такође је дошло до повећања 

капацитета резервоара за складиштење. Повећао се број привредних субјеката који су 

добили лиценцу за складиштење па је у 2014. години на списку лиценцираних 

складиштара чак 7 нових привредних субјеката са капацитетом резервоара од преко 

20.000m
3
. Агенција за енергетику је у 2014. години донела само једно решење којим се 

привремено а затим и трајно одузима лиценца једном предузећу и то само у делу који се 

односи на део резервоара, док је у осталом делу издата лиценца остала на снази. Такође 

почетком 2015. године једна лиценца је укинута на захтев једног имаоца.  

 

Табела 17. Капацитети резервоара (м3) – складиштење нафте и деривата 

 
            Извор: Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) 

 

Од укупних складишних капацитета највећи део (1.000.000 m
3
) односи се на капацитете 

НИС који према достављеном прегледу, нису опредељени ни за један тип горива а користе 

се за дизеле, бензине и ТНГ али су код још два учесника значајни збирни капацитети који 

се користе за бензине и дизеле.  

 

Табела 18. Капацитети резервоара за складиштење (м3), по привредним субјектима 

 
                  Извор: Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) 

(подаци из Табеле 18. представљају заштићене податке) 
 

 

Међу привредним субјектима који располажу лиценцираним резервоарима за 

складиштење нафте и деривата нафте, убедљиво највећим капацитетима располаже НИС. 

Следе Панонске Нови Сад, ЈП Транснафта, Лукоил и Naftachem па су ових 5 привредних 

субјеката заједно чинили 95% укупно лиценцираних капацитета за складиштење у 2014. 

години.  

 

 

 3.3.  Трговина нафтом и дериватима нафте (на велико)  
 

 

Трговина дериватима нафте и биогоривима регулисана је Законом о трговини, док су 

подзаконским актом - Правилником о минималним техничким условима за обављање 

трговине дериватима нафте и биогоривом
19

 ближе прописани минимални технички услови 

у погледу простора, опреме и уређаја, спољашњих одлика простора, начина продаје роба, 

начина, опреме и урећаја за складиштење робе и врсте робе у објектима у којима се 

обавља трговина дериватима нафте и биогоривима. Закон о трговини не утврђује  

трговину на велико без претходног ускладиштења као вид трговања, који је био препознат 

                                                 
19

 „Службени гласник РС“ бр. 68/13 

 Година 

Број 

локација

Сирова 

нафта ТНГ

Моторни 

бензини

Дизел 

горива Мазути Биодизел

 Збирни 

капацитети  Укупно

2011 67 20,000          7,210            13,000    24,880         21,000        / 109,600         195,690

2012 68 20,000          7,210            17,000    26,380         21,000        / 109,600         201,190

2013 68 20,000          7,210            17,000    26,380         21,000        / 109,600         201,190

2014 74 20,000          11,510          4,000      34,500         56,000        1,523         1,033,730      1,161,263



26 

 

у ранијим законима. У претходном периоду 2011-2013 само мањи број привредних 

субјеката у обављању ове делатности располагао је лиценцираним резервоарским 

капацитетима за потребе обављања трговине нафтом и дериватима нафте, док је 

преосталих око 100 ималаца лиценци (важећим по претходном закону - издате на 10 

година) трговину нафтом и дериватима нафте вршило без претходног ускладиштења. 

 

Ситуација се у 2014. години у значајној мери мења. На основу увида у Регистар издатих 

лиценци који се води у Агенцији за енергетику, на дан 31.12.2014. године евидентирано је 

укупно 28 имаоца лиценце за обављање делатности трговине нафтом и дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом (трговина на велико). Поређења ради, на 

дан 31.12.2013. године било је регистровано 116 лиценци за трговину нафтом, дериватима 

нафте, биогоривима и компримованим природним гасом. Током 2014. године Агенција за 

енергетику донела је 97 решења којима се лиценце за ову делатност трајно одузима и 5 

решења о укидању ове лиценце (укупно 102 субјекта). Свих 97 решења о трајном 

одузимању лиценце у 2014. години донето је на основу члана 24. став 4. Закона о 

енергетци
20

 а на предлог тржишног инспектора који је овлашћен да предложи 

одузимање лиценце Агенције када утврди да ималац лиценце не испуњава минимално 

техничке услове за обављање делатности промета нафтом и дериватима нафте утврђених 

прописима донетим на основу закона који уређује трговину. С тим у вези, основни  

разлог смањења броја лиценцираних енергетских субјеката за обављање ове делатности је 

пооштравање прописа у области трговине, којима се уређују минимални технички услови 

за обављање делатности, прво 2011, затим у 2013. години као и пуна примена ових 

прописа у 2014. години. 

 

[...] 

 

Потребно је имати у виду да је питање минимално техничких услова за обављање 

трговине нафтним дериватима област у којој се преплићу законска решења из области 

трговине и енергетике и о њима треба водити рачуна приликом евентуалне измене 

прописа у тој области. Честа измена прописа ствара правну несигурност, обесмишљава 

значајне инвестиције (што је у области складиштења прилично значајан елемент 

приликом доношења одлуке о инвестицији) и може представљати значајне баријере 

уласку на тржиште.   

 

Лиценца се издаје за обављање делатности, те су самим тим лиценцирани капацитети они 

на којима односни привредни субјект-ималац лиценце обавља делатност за коју је 

регистрован, без обзира на то да ли се ти капацитети налазе у његовом сопственом 

власништву или су узети у закуп. 

 

Број локација на којима се налазе лиценцирани резервоари за трговину нафтом и нафтним 

дериватима остао је исти као претходне године - 67 док је укупан капацитет резервоара 

значајно увећан и другачије прераспоређен по имаоцима лиценци. Мањи део имаоца 

лиценце је остао са непромењеним капацитетима док је 10 привредних субјеката са списка 

изгубило лиценце за трговину на велико а 9 нових привредних субјеката нашло се на 

списку имаоца лиценце за трговину на велико. Ако изузмемо НИС, који је променио 
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 „Службени гласник РС“ бр. 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12 
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категорију имаоца лиценце са „преко 100.000 m
3
“ на „преко 1.000.000 m

3“ 
капацитети 

осталих учесника су у апсолутном износу готово удвостручени.  

 

Табела 19. Капацитети резервоара(м3)–трговина нафтом и дериватима на резервоарима 

 

 
            Извор: Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) 

            * У колони су дати износи који у табелама АЕРС нису опредељени ни за једну врсту горива 

 

Као што је раније наведено, у Регистру је на дан 31.12.2014. године било евидентирано 28 

ималаца лиценце за обављање трговине на велико иако је на достављеном прегледу 

имаоца лиценце евидентирано само 17 субјеката
21

. Међу привредним субјектима који 

располажу лиценцираним резервоарима за трговину нафтом и дериватима нафте, 

убедљиво највећим капацитетима располаже НИС Следе ЈП Транснафта, Лукоил и 

Naftachem који, са НИС-ом, поседују преко 90% укупних лиценцираних капацитета. 

Појединачно највећим капацитетима за складиштење ТНГ-а располагали су Стандард гас 

Суботица ([…] m
3
),  Петрол ЛПГ ([…] m

3
) и Еуро гас Суботица ([…] m

3
).  

 

Имајући у виду значај складишних капацитета као услова за обављање делатности 

трговине нафтом и нафтним дериватима али и овакву структуру капацитета, у којима је 

НИС учесник на тржишту за далеко највећим резервоарским капацитетима, поставља се 

питање, да ли је било захтева учесника на тржишту према НИС-у да изда у закуп 

сопствене капацитете за складиштење нафте и да ли је то могао бити инструмент 

ограничавања конкуренције. С тим у вези, добијене су  усмене информације да НИС 

издаје у закуп вишкове капацитета за складиштење а у прилог претходној тврдњи 

наводимо и да Комисија у претходном периоду није пријављено одбијање пословања у 

том сегменту (refusal to deal).    

  

                                                 
21

 достављени преглед лиценци  је са 43 имаоца лиценце, али имајући у виду да су међувремену те лиценце 

укидане и да је у у току поступак за одузимање лиценце за још најмање 5 субјеката бропј имаоца лиценце се 

свео на свега 17 субјеката. Очекује се да поступак трајног одузимања лиценце буде окончан у 2015. години 

за субјекте који се нису ускладили са прописима из области трговине. 

Година Број локацијаСирова нафта ТНГ Моторни бензини Дизел горива Збирни капацитети*Мазути Биодизел

2012 68 20,000          9,670           160                      5,820                     109,600          500

2013 67 20,000          9,670           100                      5,760                     109,600          500

2014 67 20,000          11,100         2,150                  20,300                   1,026,730      500 1,023               
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Табела 20. Капацитети - трговина на резервоарима (м3), по привредним субјектима 
 

         Извор: Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) 

 

 

(подаци из Табеле 20. представљају заштићене податке) 

 

Осим података које је Комисија добила од Агенције за енергетику, затражено је и да 

учесници на тржишту доставе податке о складишним капацитетима. Преглед капацитета 

складишних резервоара у трговини на велико достављен је у наставку у следећој табели: 

 

 

Табела 21. Капацитети - трговина на резервоарима (м3), по привредним субјектима 

 
Извор: Калкулације на бази достављених података учесника на тржишту 

 

 

(подаци из Табеле 21. представљају заштићене податке) 

 

Као што се из табеле може видети, подаци о складишним капацитетима у велепродаји 

разликују се од података који су достављени од стране Агенције за енергетику. Разлог 

може бити у одступању складишних капацитета који су лиценцирани за трговину на 

велико у односу на капацитете који се и стварно користе у сврху обављања те делатности. 

У  поређењу са подацима који су Комисији достављени у претходној години, капацитете у 

велепродаји повећали су  [...] и […], складишне капацитете су смањили […], [...] и […] док  

остали учесници, према достављеним подацима, нису значајније мењали складишне 

капацитете.   

 



29 

 

4. Тржиште трговине на велико дериватима нафте у 2014. год. 
 

Од 17 учесника на тржишту којима се Комисија обратила у поступку секторске анализе, 

њих 15 обављају делатност трговине на велико нафтним дериватима док само два 

учесника  обављају искључиво трговину на мало. Од 15 нафтних компанија које обављају 

делатност трговине на велико, њих 9 обавља истовремено и делатност трговине на мало, 

док њих 6 (Нафта ад, Еволуција 2004, Naftachem, Стандард гас, Игмин Петрол и SPEED) 

не обављају делатност трговине на мало дериватима нафте. 

 

Податке о укупно прометованим количинама у сектору велепродаје нафтних деривата не 

поседује Министарство енергетике, не садрже га ни извештаји струковног удружења 

УНКС као ни биланси нафтних деривата које објављује Републички завод за статистику. 

Сви подаци који су у наставку анализирани, добијени су од изабраних учесника на 

тржишту, док агрегатне податке не поседујемо.  

 

4.1. Структура извора снабдевања (по добављачима) 

 
Подаци које је Комисија прикупила показују да је набавка деривата у велепродаји високо 

концентрисана и да је удео првих 5 добављача у укупној набавци нафтних деривата на 

велико, количински и вредносно исказано, код већине анкетираних учесника у распону је 

96%-100% осим код два учесника код којих је нешто нижа концентрисаност, али и даље 

висока и износи 84%.  

 

Појединачни подаци показују да је НИС један од најзначајнијих извора снабдевања 

учесника на тржишту трговине на велико дериватима нафте. Код половине анкетираних 

учесника на тржишту ([...], […],[…], […], […], […] и […]) НИС је највећи добављач и 

његов удео у укупно набављеним количинама се код појединих учесника креће од […] % 

до […]%. Код [...] и […] НИС је други највећи добављач и удео у набавци је […]% 

односно […]% док се код […], […], […] и […], НИС не јавља на листи 5 највећих 

добављача. Осим НИС, међу првих 5 добављача код већег броја учесника на тржишту 

појављују се такође и Лукоил, OMV, MOL Serbia, Интермол, Петробарт и Naftachem.  

 

Углавном се структура највећих добављача привредних друштава није значајније 

променила у односу на претходну годину, осим што се концентрисаност набавке значајно 

повећала код [...] (са 52% на 100%) и благо повећала код [...] и […]. 

 

Табела 22. Удео првих 5 добављача у набавци, 2014. година 

 
                         Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 
 

(подаци из Табеле 22. представљају заштићене податке) 
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4.2. Структура набавке (по дериватима) 
 

Набавка евро дизела 

 

Као и претходне године, већина учесника на тржишту трговине на велико евро дизелом се 

снабдевала из домаћих извора. Код 8 од 13 учесника на тржишту, у структури набавке 

готово 100% чини евро дизел из домаћих извора, код једног учесника на тржишту ([…]) 

домаће снабдевање чини 3/4 укупне набавке овог деривата док 3 учесника ([…], [...] и [...]) 

набављају овај дериват готово искључиво из увоза а […] набавља из увоза 81%. Само 

један учесник је променио значајније извор снабдевања и то са односа увоза и домаћих 

извора 50:50 прешао је на набавку из домаћих извора ([...]) док остали учесници нису 

битније мењали структуру набавке овог деривата. 

 

Агрегатно посматрано, према подацима које су доставили анкетирани учесници на 

тржишту велепродаје
22

, набављено је око 1.620 милиона литара евродизела, од чега је 350 

мил литара набављено из увоза (око 20%) и 1.270 мил. литара евродизела из домаћих 

извора (око 80%). У односу на претходну годину повећане су набављене количине из оба 

извора и то 33% из домаћих извора односно 10% из увоза, док су укупно набављене 

количине евродизела у велепродаји увећане за 27%, док се структура набавке по изворима 

није значајније изменила. 

 

Набавка моторних бензина 

 

Безоловним моторним бензином евро премијум БМБ 95 и евро БМБ 98, чак 9 од 11 

учесника се снабдева искључиво из домаћих извора док се […] и  [...] снабдевају овим 

дериватима готово у потпуности из увоза. У односу на стање из претходне године, 

учесници нису битније мењали изворе набавке ових деривата, осим што […] није исказао 

набавку ових деривата у велепродаји.  

 

Агрегатно посматрано, према подацима које су доставили анкетирани учесници на 

тржишту велепродаје моторних бензина, набављено је око 370 милиона литара моторних 

бензина, од чега је 47 мил. литара набављено из увоза (или 13%) и 324 мил. литара из 

домаћих извора (или 87%). У односу на претходну годину повећане су набављене 

количине из оба извора и то нарочито из увоза, које су готово удвостручене док је набавка 

из домаћих извора увећана 32%, док су укупно набављене количине моторних бензина 

евро премијум БМБ 95 и евро БМБ 98у велепродаји увећане за 38%, док се агрегатна 

структура набавке по изворима није значајније изменила. 

 

Набавка течног нафтног гаса 

 

У структури набавке ТНГ-а и даље преовлађује набавка из домаћих извора и то код 5 од 9 

учесника на тржишту. […] је у 2014. годину претежно набављао ТНГ из домаћих извора 

али је повећао набавку ТНГ из увоза, са 30% у 2013. години на 43% колико је учешће 

увоза у укупно набављеним количинама ТНГ у велепродаји у 2014. години. Три учесника 

                                                 
22

 Комисија за заштиту конкуренције није располагала агрегатним подацима о набавци и прометовању у 

сектору велепродаје нафтних деривата, све је анализирано на бази одабраног узорка 
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на тржишту ([…], […] и […]) снабдевају се ТНГ-ом претежно из увоза. У односу на 

претходну годину, осим код […], само је код […] промењена структура набавке 

(преорјентисао са домаће набавке на увоз), док се код осталих структура набаке није 

мењала. 

 

Агрегатно посматрано, према подацима које су доставили анкетирани учесници на 

тржишту велепродаје ТНГ, набављено је око 266 милиона кг ТНГ, од чега је 122 мил. кг 

набављено из увоза (или 46%) и 143 мил. кг из домаћих извора (или 54%). У односу на 

претходну годину смањена је набавка из увоза и то за 30% док је набавка из домаћих 

извора увећана за 25%, па су тако укупно набављене количине ТНГ у велепродаји 

смањене за 9%. 

 

Табела 23. Структура набавке у велепродаји, у %, 2014. година 

 
                          Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 23. представљају заштићене податке) 
 

 

Уколико се заједно посматра набавка 15 учесника на тржишту који су доставили податке о 

набавци у велепродаји, учесници на тржишту се претежно снабдевају дериватима 

нафте на домаћем тржишту. Као и претходне године, удео увозне компоненте највећи је 

код ТНГ (46%), код евро дизела износи 21%, а најмањи је код безоловних моторних 

бензина евро премијум БМБ95 и евро 98 (13%). Поредећи са претходном годином удео 

домаћих извора  повећао се код евродизела (са 75% на 79%) и ТНГ (са 39 на 54%) док се 

код безоловних моторних бензина БМБ95 и евро 98 смањио са 91% на 87%. Као што је већ 

наведено, повећане су набављене количине евродизела за 27%, моторних бензина за 38% 

док су набављене количине ТНГ смањене за 9%.  

 

 

4.3. Структура трошкова пословања  
 

Од анкетираних учесника на тржишту који обављају делатност трговине на велико 

дериватима нафте, 14 је доставило структуру трошкова у велепродаји. Набавна вредност 

продате робе чини преко 95% укупних трошкова велепродаје, код већине учесника на 

тржишту који су посебно исказали трошкове велепродаје, док преосталих 5% укупних 

трошкова чине оперативни трошкови велепродаје.  

 

Код два учесника на тржишту оперативни трошкови велепродаје чине значајнију ставку у 

укупним трошковима и то […]% код Стандард гаса и […]% код Кнез петрола. Код 

Стандард гаса, због специфичности у набавци компоненти чијим се намешавањем добија 

течни нафтни гас, набавна вредност учествује са свега […]%, а најзначајнију ставку чине 

трошкови материјала ([…]%) док Кнез петрол наводи да не раздваја оперативне трошкове 

велепродаје и малопродаје осим набавне вредности робе, па тако израчунат % 

оперативних трошкова није адекватан показатељ.  

 

У структури оперативних трошкова, мећу анкетираним учесницима различито су 

оптерећене поједине категорије трошкова. Тако је код [...] учешће трошкова логистике у 
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оперативним трошковима 100% док је код […], [...], [...], [...] њихов удео висок и износи 

30-50%. Удео трошкова зарада у оперативним трошковима  највиши је код […], […], […] 

и […] од 30-40%. Удео трошкова амортизације креће се код већине учесника на тржишту 

између 1-6%, осим код [...]  где износи 39%. Таксе и накнаде су категорија трошка које су 

углавном занемарљиве осим код [...] код кога су чак 80% оперативних трошкова 

велепродаје, док су режијски трошкови највише 9% осим код [...] код кога су 27%. 

Значајну ставку у оперативним трошковима чине и остали трошкови, чији удео значајно 

варира код учесника и износи чак и до 93% код […] и 76% код […], око 1/3  трошкова код 

[…], […], […] и […] док је код осталих учесника учешће ових трошкова до 16%. Иако је 

од учесника на тржишту експлицитно затражено да појасне ову категорију трошкова, тј. 

да се прецизно наведу који трошкови чине „остале трошкове“, то није учинио ни један 

учесник на тржишту.   

 

Према усменим информацијама, разлике у оперативним трошковима велепродаје 

првенствено су узроковане различитом пословном политиком алокације трошкова 

складиштења нафтних деривата, а нарочито имајући у виду да су код највећег броја 

учесника на тржишту, трошкови логистике, поред трошкова зарада, најзначајнија ставка у 

укупним трошковима велепродаје. Износ трошкова које различити учесници на тржишту 

алоцирају на категорије различитих оперативних трошкова у великој мери је условљен 

својинским статусом складишних капацитета али и легитимне пословне политике 

учесника на тржишту о начину прибаве складишних капацитета. Од учесника на тржишту 

који су  вертикално интегрисани различито се врши алокација трошкова код компанија 

којима су матичне фирме у иностранству (складишне капацитете за велепродају користе у 

минималном обиму – просечно 10% складишних капацитета, не лагерују велике количине 

деривата већ се управља залихама на месечном нивоу), код компанија које су инвестирале 

значајна средства у нове складишне капацитете у сопственом власништву и компаније 

које закупљују складишне капацитете (најчешће од НИС-а али и других учесника на 

тржишту).   

 

Tабела бр. 24. Оперативни трошкови пословања у велепродаји, по категоријама     

трошкова, 2014. година  

             
                                                        Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 
 

(подаци из Табеле 24. представљају заштићене податке) 
 

 

У односу на претходну годину, оперативни трошкови пословања у велепродаји у 

апсолутном износу су повећани код [...]
23

 (4 пута), […]
24

 (53%),  [...]
25

 27% и код […]
26

 

(6%) док су смањени за половину код [...]
27

 и […]
28

 и код […]
29

 за 3%.  

 

                                                 
23

 [...] је повећао и промет у велепродаји за 22% 
24

 [...] је смањиo промет у велепродаји за 46% 
25

 [...] је задржао промет у велепродаји на нивоу из претходне године 
26

 [...] је у истом проценту увећао промет у велепродаји оперативне велепродајне трошкове 
27

 [...] је повећао промет у велепродаји за 15% уз истовремено смањење оперативних трошкова велепродаје 
28

 [...] је задржао промет у велепродаји на нивоу из претходне године 
29

 [...] је смањио промет у велепродаји за 19% док је трошкове велепродаје смањио за 3% 
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У наставку је упоредни приказ оперативних трошкова пословања односно њихово учешће 

у укупним трошковима велепродаје у периоду 2012-2014. године као и индекс промене 

ових трошкова у 2014. год у односу на претходну годину. Као што се може видети у 

табели, учешће се различито мењало код учесника, а највећа промена је код [...], чији се 

износ увећао и у апсолутном износу али и учешћу у укупним трошковима.  

 

Табела бр. 25. Трошкови пословања у велепродаји, у %, 2012-2014  

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 25. представљају заштићене податке) 

 

Уколико ставимо у однос остварене приходе у велепродаји и укупне трошкове 

велепродаје (у које је укалкулисана набавна вредност реализоване робе и оперативни 

трошкови велепродаје) можемо израчунати и пословни резултат остварен у велепродаји. 

Тако је од 14 учесника, који су доставили комплетне податке, евидентно да су 9 учесника 

остварили позитиван резултат, један учесник није доставио алоциране трошкове на 

велепродају и малопродају, па ни тако израчунат пословни резултат није реалан показатељ 

док су 4 учесника на тржишту велепродаје остварили негативан резултат.  

 

Уколико поредимо стопе нето добити у сектору велепродаје, добијене као однос нето 

добити и прихода од продаје, убедљиво највећу стопу остварује [...] (53%), затим […] 

(21%) и […] (17%) док остали учесници који послују позитивно имају стопу добити у 

распону 0,2-3,2%.     

  

 

Табела бр. 26. Трошкови, приходи и пословни резултат у велепродаји, у 2014. години  

 
                   Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

 

(подаци из Табеле 26. представљају заштићене податке) 

 

У поређењу са претходном годином, када је чак 9 анкетираних учесника пословало 

негативним резултатом у велепродаји, у 2014. години, 3 учесника и даље бележе губитак у 

пословном резултату и то: [...], [...] и […], 4 учесника прелазе из негативне у позитивну 

зону и то: […], […], [...] док […] са позитивним резултатом прелази у негативан.    
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4.4. Структура купаца  
 

Удео првих 5 купаца у укупној велепродаји, како количински тако и вредносно исказано, 

значајно се разликује од једног до другог учесника на тржишту и креће се од свега око 

2,5% код […] до 100% код [...] и […]. Највећем броју учесника на тржишту је овај удео у 

распону 30-50% (за њих 5) колико их је и у распону 80-100%.  

 

Табела бр. 27. Удео првих 5 купаца у продаји, 2014. година 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

 

(подаци из Табеле 27. представљају заштићене податке) 

 

4.5. Промет нафтних деривата на велико  
 

Пре анализа по појединим дериватима и учесницима на тржишту, напомињемо да 

Комисија није располагала агрегатним подацима о велепродаји нафтних деривата на 

територији Републике Србије и да су све процене тржишног учешћа у прометовању 

конкретним дериватом у велепродаји исказане искључиво на основу узорка одабраних 

учесника на тржишту, које је Комисија прикупила у сврху израде анализе.  

 

Као и претходних година НИС појединачно остварује највећи промет на велико код свих 

врста нафтних деривата.  Код деривата који су предмет анализе а производе се искључиво 

у рафинеријама НИС као дизел гориво гасно уље 0,1 најзначајнији удео у промету 

остварује НИС. Количине којима је НИС прометовао овим дериватима у велепродаји 

учествују у укупно прометованим количинама са око […]%. Осим НИС, овим дериватом 

су у велепродаји прометовали само Daki petrol са учешћем од […]%, Naftachem са […]% и 

Еволуција 2004 са […]%.  

 

У велепродаји безоловних моторних бензина евро премијум БМБ95 и евро 98 предњачи 

НИС, који у укупно продатим количинама овог деривата у велепродаји учествује са […] 

укупног промета, тачније […]%. Осим НИС, значајнији промет на велико овог деривата 

остварује Кнез Петрол ([…]%), Петробарт ([…]%) и Игмин ([…]%), док остали учесници 

на тржишту, остварују далеко мањи промет у 2014. години. Уколико податке упоредимо 

са претходном годином, прометоване количине моторних бензина повећале су се 20% док 

се учесницима на тржишту нису у битнјој мери изменила учешћа у продаји. Највећи 

пораст у прометованим количинама у релативном износу остварен је код […], […] и [...], 

док је […] готово престао да тргује овим дериватом у велепродаји а прометовање је 

смањено и код [...] за 40% и [...] и [...] за 12%.  

 

Дијаграм 4. Трговина на велико евро премијум БМБ95 и евро 98, (у литрима), 2014. 

година 

 

(подаци из Дијаграма 4. представљају заштићене податке) 
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У трговини на велико евро дизелом као и претходних година предњачи НИС ([...]% у 

укупно прометованим количинама овог деривата у велепродаји), следи га Кнез Петрол (са 

учешћем од […]% у велепродаји) и Петробарт (са […]% у велепродаји), док остали 

учесници на тржишту остварују далеко мањи промет овог деривата. Поредећи са 

претходном годином, укупан промет еуродизела повећан је за 10%, највише код […] и [...] 

a прометовање је смањено само код […] (за 50%) и […] (за 15%). Релативно учешће 

посматраних најзначајнијих учесника у прометовању овим дериватом у велепродаји 

готово да је остало непромењено у односу на претходну годину. 

 

Дијаграм 5. Трговина на велико евро дизелом, (у литрима), 2014. година 

(подаци из Дијаграма 5. представљају заштићене податке) 

 

У велепродаји ТНГ-а као и претходних година предњачи НИС (са око […] % у 

велепродаји ТНГ), следе га Еуро гас ([…]%)  Стандард гас ([…]%) и и Кнез Петрол 

([…]%), док је промет осталих учесника на тржишту значајно мањи. За разлику од осталих 

деривата, код велепродаје ТНГ, није толико изражен удео једног учесника већ се може 

говорити о значајним тржишним уделом у прометовању овим дериватом код четири 

учесника на тржишту. Прометовање овим дериватом у 2014. години смањено је за 10% у 

односу на претходну години. Смањење прометованих количина бележе сви појединачни 

учесници на тржишту па је тако смањење најмање код […]18% док је код […] промет 

смањен у просеку за по чак 50%.   

 

Дијаграм 6. Трговина на велико ТНГ-ом, (у литрима), 2014. година 

(подаци из Дијаграма 6. представљају заштићене податке) 

 

Посматрајући остварени промет у велепродаји по категорији купаца, евидентно је да су 

бензинске станице највећи купци посматраних деривата у велепродаји. Бензинским 

станицама је продато 82% укупно прометованих количина евродизела у велепродаји, 95% 

прометованих количина моторног бензина европремијум БМБ 95, 100% моторног бензина 

БМБ 98 и 97% ТНГ у велепродаји. Мали потрошачи су занемарљива категорија купаца 

посматрано према прометованим количинама у велепродаји, индустрија и топлане су 

купци нешто значајније количине евродизела и то од само два учесника – […] и  [...] док 

су остали потрошачи купци 11% прометованог евродизела у велепродаји, 4% 

прометованог моторног бензина и 2% прометованих количина ТНГ у велепродаји. 

 

Према достављеним подацима НИС о сопственој процени тржишног учешћа на 

тржишту трговине на велико нафтним дериватима, учешће НИС у промету на велико 

нафтних деривата, збирно исказано, износи […]%. Учешће НИС у промету на велико 

гасног уља екстра лако ЕВРО ЕЛ и уља за ложење - мазута износи […]%, дизел горива 

евро дизел […]%, течног нафтног гаса […]% а моторног бензина евро премијум БМБ95 – 

[…]% и евро БМБ98 – […]%. У односу на претходну годину, процењени удео на тржишту 

велепродаје повећан је код ТНГ (са […]% са […]%) и евродизела (са […]% на […]%),  код 

моторног бензина евро премијум БМБ95 процењени удео је смањен за […] процентни 

поен док је удео у укупној велепродаји нафтних деривата остао готово непромењен.  

 

Табела 28. Процењен сопствени тржишни удео НИС у велепродаји, 2012-2014  

(подаци из Табеле 28. представљају заштићене податке)  
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4.6. Приходи од трговине на велико дериватима нафте 
 

Структура прихода у трговини на велико исказана је кроз класификацију прихода према 

следећим категоријама купаца: бензинске станице, мали купци за потребе грејања, 

индустрија и топлане и остали купци. Овде је потребно напоменути да су учесници на 

тржишту доставили податке о укупно оствареним приходима у велепродаји, по категорији 

купца и да ти приходи нису само приходи од прометовања посматраним нафтним 

дериватима, већ укупно остварени приходи по категорији купца. Тако су у категоријама 

мали потрошачи и индустрија и топлане доминанте категорије деривата којим се 

прометује уља за ложење-мазути, који су значајан дериват којим се прометује у категорији 

остали потрошачи, а који као дериват нису сагледавани кроз набавку и прометовање. 

 

Ипак, код највећег броја учесника на тржишту (код 9 од 14) приходи од продаје 

бензинским станицама чине највећу ставку у укупним велепродајним приходима, од којих 

су 4 у потпуности орјентисана на продају бензинским станицама ([…], […], [...] и […]). 

Два учесника на тржишту су претежно орјентисана на продају индустрији и топланама 

([...] и […]), док код 3 учесника на тржишту најзачајнију ставку у приходима чине 

приходи од продаје осталим потрошачима
30

 ([...], […] и [...]).  

 

Табела 29. Приходи у велепродаји и структура, 2014. година 

 
  Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 29. представљају заштићене податке) 

 

Највеће приходе од велепродаје нафтних деривата у 2014. години има НИС и ти приходи 

су готово […] виши од прихода првог следећег учесника на тржишту. Значајне приходе у 

велепродаји остварују и Кнез Петрол, Петробарт и Naftachem и Игмин петрол, док остали 

учесници на тржишту остварују велепродајне приходе ниже од […] РСД  Најмање 

приходе у велепродаји од посматраних учесника на тржишту имали су Eko Serbia и Даки 

Петрол. 

 

У односу на 2013. годину, велепродајне приходе повећали су 7 од 13 учесника и то […] 

(62%), […] (14%), […] (5%), […] (106%),  [...] (23%), [...] (73%) и […] (27%), док су […], 

[…], […], [...] и […] забележили пад велепродајних прихода од 2 до 10%. Најзначајније 

смањење прихода од велепродаје забележио је […] за 20%. 

 
Посматрајући укупно остварене приходе посматраних учесника на велепродајном 

тржишту евидентно је да су они повећани око 30% у односу на претходну годину. Један од 

основних разлога раста јесте повећано прометовање појединим дериватима у велепродаји 

и то првенствено евродизелом (10%) и моторним бензином (20%) али и раста цена на 

мало
31

 и повећање акциза у 2014. години. 

                                                 
30

 у тој категорији су купци: остали лиценцирани трговци нафтом и дериватима нафте, нафтне компаније и 

све остале непоменуте категорије 
31

 иако је у другој половини године забележен пад цена сирове нафте, очекивано смањење малопродајних 

цена уочава се тек у последња два месеца 2014. године 
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5. Тржиште трговине на мало дериватима нафте у 2014. години 
 

Трговина на мало нафтним дериватима подразумева трговину реализовану на станицама 

за снабдевање горивом моторних возила. Делатност трговине на мало нафтним 

дериватима у Србији обављају привредна друштва у власништву домаћих и иностраних 

компанија, чија су зависна друштва регистрована у Србији.  

 

 

5.1. Број бензинских станица и структура по локацији  
 

Од анкетираних привредних друштава, њих 12 је доставило податке о трговини на мало 

нафтним дериватима и то: НИС, Лукоил, OMV, Eko Serbia, Mol Serbia, Кнез Петрол, Еуро 

Петрол, Еуро гас, Петробарт, Нафта ад, Даки петрол  и Horizon energy. 

 

Посматраних 12 учесника на тржишту трговине на мало дериватима нафте имало је 

укупно 680 активних бензинских станица на дан 31.12.2014. године. 

 

Табела 30.  Број бензинских станица према локацији и укупно
32

 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

Комисија је податак да је у 2014. години укупан број бензинских станица био 1186, 

преузела из извештаја Удружења нафтних компанија Србије односно Националног 

нафтног комитета Србије за 2014. годину, који је користио резултате истраживања Нафтне 

индустрије Србије. Према њиховим наводима, од укупног броја станица чине 56,4% 

бензинских станица које су делови мреже са 20 и више малопродајних објеката док 43,6% 

раде као самостални малопродајни објекти Оквирни удео највећих ланаца у структури 

власништва укупног броја бензинских станица приказан је на следећем дијаграму.  

 

 

 

 

                                                 
32

 Подаци о броју бензинских станица које су доставили учесници на тржишту односе се на дан 31.12.2014. 

године.  

Број активних бензинских станица аутопут град маг. пут село УКУПНО

НИС а.д. 17 185 49 72 323

Лукоил 9 61 14 31 115

OMV 12 40 9 61

EKO Sebia 7 32 12 51

MOL Serbia 9 22 5 36

Кнез петрол 51 51

Еуро петрол 1 10 2 6 19

Eуро гас 1 1

Петробарт 4 4

Нафта ад 7 7

Daki petrol 4 5 9

Horizon energy 1 2 3
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Дијаграм 9. Структура власништва бензинских станица  

 
           Извор: Подаци учесника на тржишту.  

 

У сегменту трговине на мало нафтним дериватима, учесник на тржишту са убедљиво 

највећим бројем бензинских станица је и даље НИС, са 323 активних бензинских станица, 

што чини око 27,23% њиховог укупног броја. Лукоил, са 115 активних бензинских 

станица заузима око 10% тржишта, следе OMV са 61 бензинском станицом или 5,14% и 

EKO Serbia и Кнез петрол са по 4,30% MOL Serbia са 3,04% и Еуро петрол са 1,6% док 

преостали учесници на тржишту појединачно не прелазе 1% од укупног броја бензинских 

станица. Удео посматраних 12 учесника на тржишту у укупном броју бензинских станица 

износио је 57%, што значајно говори у прилог репрезентативности узорка посматраних 

учесника на тржишту, као и релевантности закључака донетих на основу анализе овако 

одабраног узорка. 

 

Према локацији на којој се налазе, од укупног броја бензинских станица већина се налази 

у граду – 356, затим на магистралном путу 151, у селу – 118 док их је најмање на 

аутопуту- 55. Посматрано појединачно по учесницима распоред је следећи: 

 

У децембру 2014. године, НИС је имао 185 бензинских станица у граду, 17 на аутопуту, 49 

на магистралном путу и 72 на селу. У односу на децембар 2013. године, НИС је незнатно 

променио број станица и то смањио за 1. Посматрано по локацији, у граду је повећан број 

станица за 1 док је на магистралном путу и аутопуту смањен број станица за по 1. 

 

Од укупно 115 бензинских станица у децембру 2014. године, Лукоил је имао 61 бензинску 

станицу у граду, 10 на аутопуту, 14 на магистралном путу и 31 у селу. У односу на 

децембар 2013. године, Лукоил је смањио број станица за 7 и то највише у граду (5 

станица мање).  

 

OMV је у децембру 2014. години имао укупно 61 бензинску станицу, што је исти број 

станица као у 2013. и 2012. години, распоређених на 40 бензинских станица у граду, 12 на 

аутопуту и 8 на магистралном путу.  

 

27.23%

9.70%

5.14%

4.30%
3.04%4.30%1.60%0.08%0.34%0.59%0.76%0.25%

42.66%

НИС а.д.

Лукоил

OMV

EKO Sebia

MOL Serbia

Кнез петрол

Еуро петрол

Eуро гас

Петробарт

Нафта ад

Daki petrol

Horizon energy

ОСТАЛИ
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Eko Serbia није мењао број бензинских станица у односу на стање из децембра 2013. 

године. Од укупно 51 бензинске станице, 32 су у граду, 7 на аутопуту и 12 на 

магистралном путу.  

 

Кнез Петрол је повећао број бензинских станица са 41, колико је имао у децембру 2013. 

године на 51, колико има у децембру 2014. године. Све бензинске станице припадају 

категорији магистрални пут.    

 

Збирно посматрано пет највећих ланаца имало је у 2014. години 601 бензинских станица, 

од чега 318 у граду, 45 на аутопуту, 135 на магистралном путу и 103 у селу, што износи 

51% укупног броја бензинских станица. 

 

MOL Serbia је и у 2014. години задржао број бензинских станица на 36 и то посматрано по 

локацији, 22 станице су у граду, 9 на аутопуту и 5 на магистралном путу. 

 

Еуро Петрол је у децембру 2013. години имао 19 бензинских станица, што је за 3 мање 

него у истом периоду прошле године, од којих 10 у граду, 6 у селу, 2 на магистралном 

путу и једну на аутопуту.  

 

Остали анкетирани учесници нису имали појединачно више од 10 бензинских станица. У 

наставку је упоредни преглед броја бензинских станица у периоду 2013-2014. године и 

индекс промене у броју станица.   

 

Табела 31.  Број бензинских станица, упоредни преглед 2013-2014 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

 

 

 

 

Број активних бензинских станица 2013 2014

индекс 

2014/2013

НИС а.д. 324 323 100

Лукоил 122 115 94

OMV 61 61 100

EKO Serbia 51 51 100

MOL Serbia 36 36 100

Еуро петрол 22 19 86

Кнез петрол 42 51 121

Еуро гас 1 1 100

Петробарт 1 4 400

Нафта ад 1 7 700

Daki petrol 7 9 129

Horizon energy 3

УКУПНО 668 680 102
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5.2. Укупан и просечан број запослених радника  

 
Податке о броју запослених у малопродаји, доставило је свега 9 учесника на тржишту. Од 

субјеката који се баве малопродајом, податке о броју запослених нису доставили Лукоил
33

 

и OMV
34

. Једино је Еуро гас задржао број запослених на истом нивоу као и претходне 

године, уз непромењени број бензинских станица. НИС ад
35

, EKO Serbia  и MOL Serbia су 

смањили укупан број запослених у малопродаји али и просечан број запослених по 

станици, готово у идентичном односу, имајући у виду непромењени односно незнатно 

промењени број бензинских станица. EKO Serbia је готово преполовио број радника у 

малопродаји, док је MOL Serbia смањио број радника за ¼ а НИС за 8%.  

 

Број радника у малопродаји, у апсолутном износу, највише је повећан код Кнез петрола и 

то за преко 100 радника или 35%, што уз повећање броја станица за 10, утиче на повећање 

и просечног броја запослених по бензинској станици. Даки петрол је повећао број 

запослених на бензинским станицама пропорционално повећању малопродајних објеката 

па је просек запослених по бензинској станици остао скоро непромењен. Нафта ад је 

повећала број запослених у малопродаји уз нешто интензивнији раст малопродајних 

објеката.  

 

Сви учесници на тржишту, осим Кнез петрола смањили су број запослених радника по 

бензинској станици. Највећи број запослених по бензинској станици у 2014. години имао 

је Еуро гас (10), следи MOL Serbia (9,9) и Кнез петрол (9,5) док су на самом зачељу листе 

Петробарт (3.3) и Нафта ад (2.1).  

 

Табела 32. Број запослених у малопродаји и индекс раста, 2013-2014 

 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

                                                 
33

 према информацијама са сајта компаније 80% бензинских станица предато је франшизерима у дилерство  
34

 бензинске станице су у систему франшизе и запослени на бензинским станицама нису запослени OMV 

него франшизанти 
35

 НИС ад је податак о броју запослених у малопродаји доставио уз напомену да се ради о броју запослених 

лизинг радника 

2013 2014
2014 

(2013=100)
2013 2014

2014 

(2013=100)

НИС а.д. 2441 2242 92 7.50 6.9 93

OMV 1061 17.40

EKO Serbia 603 312 52 11.80 6.1 52

MOL Serbia 474 356 75 13.20 9.9 75

Еуро петрол 170 167 98 7.73 5.2 67

Кнез петрол 363 485 134 3.40 9.5 280

Еуро гас 10 10 100 10.00 10.0 100

Петробарт 13 3.3

Нафта ад 3 15 500 3.00 2.1 70

Daki petrol 58 77 133 8.20 8.5 104

Број запослених, укупно Број запослених по бензинској станици
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5.3. Структура извора снабдевања (по добављачима)  
 

Набавка у сектору малопродаје деривата нафте је високо концентрисана. Првих 5 

добављача чини око 100% укупне набављене количине односно укупне вредности 

набавке, код већине учесника на тржишту. Појединачно највећи добављач у малопродаји 

је НИС а.д., који учествује са […]%-[…]% у укупној набавци учесника на тржишту. Међу 

већим добављачима налазе се MOL Serbia, OMV и Еуро гас. 

 

Табела 33. Учешће првих 5 добављача у укупној набавци  

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 33. представљају заштићене податке) 
 

 

5.4. Структура набавке (по дериватима) 
 

Од укупно 10 учесника на тржишту који су исказали структуру набавке у малопродаји, 

само је код [...] значајније (дизел и бензини) и код [...] делимично (бензини и ТНГ), 

заступљена увозна компонента, док код осталих учесника на тржишту доминира набавка 

из домаћих извора.  

 

Табела 34. Структура набавке у малопродаји, у %, 2014. година 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 34. представљају заштићене податке) 
 

 

У структури набавке евро дизела у 2014. години преовлађује домаћа компонента. Једино 

се [...] (100%) у потпуности и делимично […] (36%) снабдевају овим дериватом из увоза. 

Код осталих, као и претходне године, набавка овог деривата је у потпуности из домаћих 

извора. 

 

Као и код евро дизела, учесници на тржишту се безоловним моторним бензином евро 

квалитета снабдевају првенствено из домаћих извора, осим код [...] који се овим 

дериватом снабдева искључиво из увоза и [...] који 52% укупне набавке овог деривата  

обезбеђује из увоза.  

 

Дериватом ТНГ-а се већина учесника на тржишту у малопродаји готово у потпуности 

снабдева из домаћих извора док се […] и […] овим дериватом, као и претходних година, 

снабдевају значајним делом и из увоза (40%).  

 

Имајући у виду све напред наведено, за разлику од 2013. године када се највећи број 

учесника на тржишту преорјентисао на домаћу набавку деривата, у 2014. години се у 

односу на претходну годину нису десиле значајније измене у структури набавке нафтних 

деривата у малопродаји.  
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5.5. Трошкови пословања у малопродаји 
 

Укупни трошкови бензинских станица у којима се обавља делатност трговине на мало 

исказани су као збир набавне вредности продате робе и оперативних трошкова бензинских 

станица. У оперативне трошкове пословања, који у укупним трошковима малопродаје 

учествују, у зависности од учесника на тржишту, од 4,5% до 10% укупних трошкова 

малопродаје, укључене су следеће категорије трошкова: трошкови логистике (транспорт, 

складиштење, манипулација), амортизација, трошкови зарада, трошкови материјала, 

режијски трошкови, таксе и накнаде, одржавање, маркетинг и остали трошкови.  

 

Оперативни трошкови бензинских станица повећани су у 2014. години у односу на 

претходну годину, код 4 од 6 учесника на тржишту док су код два учесника смањени
36

.  

Оперативни трошкови су највише повећани код […]  за 89%, [...] за 17% и код [...] за 11% , 

код […]  за 8% док су смањени су [...] за 26% а нарочито код […] за 43%. 

 

Табела 35. Оперативни трошкове малопродаје (у 000 РСД), 2012-2014. година 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 35. представљају заштићене податке) 
 

Уколико посматрамо релативно учешће оперативних трошкова у укупним трошковима и 

упоредимо са претходним годинама, евидентно је смањење ове групе трошкова код свих 

учесника на тржишту, осим код […].  

 

Табела бр. 36. Трошкови пословања у малопродаји, у %, 2012-2014  

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 36. представљају заштићене податке) 

 

Имајући у виду да учесници на тржишту, осим Кнез петрола, нису значајније изменили 

број бензинских станица у 2014. години, просечни трошкови пословања малопродаје 

(трошкови пословања по бензинској станици) прате кретање и динамику кретања укупних 

оперативних трошкова. Просечни трошкови пословања бензинских станица порасли су 

код 4 учесника на тржишту док су код два учесника смањени, готово у идентичном 

релативном износу као и укупни трошкови по учесницима.  

 

Табела 37. Просечни трошкови пословања у малопродаји (у 000 РСД), 2013-2014 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 37. представљају заштићене податке) 
 

 

Дијаграм 10. Просечни трошкови пословања у малопродаји (у 000 РСД), 2012-2014 

 

(подаци из Дијаграма 10. представљају заштићене податке) 

                                                 
36

 поредећи податке за учеснике за које имамо упоредне податке за барем 3 календарске године 
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Највећи просечни трошкови по бензинској станици забележени су код [...] и […] а најнижи 

код […] и […]. 

 

Уколико ставимо у однос остварене приходе у малопродаји и укупне трошкова 

малопродаје (у које је укалкулисана набавна вредност реализоване робе и оперативни 

трошкови малопродаје) можемо израчунати и пословни резултат остварен у малопродаји. 

Тако је од 12 учесника, који су доставили комплетне податке, евидентно да је 9 учесника 

остварило позитиван резултат, један учесник није доставио алоциране трошкове на 

велепродају и малопродају док су 2 учесника на тржишту велепродаје остварили 

негативан резултат. Треба имати у виду да је један од учесника тек почео пословну 

активност у малопродаји половином 2014. године. 

 

Уколико поредимо стопе нето добити у сектору малопродаје, добијене као однос нето 

добити и прихода од продаје, убедљиво највећу стопу остварује […] (53%) и [...] (48%), 

највећи број учесника остварује стопу од 10-20%. ([…], […], […], [...], […]) док […] и […] 

имају стопу добити око 2%.   

  

Табела бр. 38. Трошкови, приходи и пословни резултат у малопродаји, у 2014 г.  

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 38. представљају заштићене податке) 

 

У поређењу са претходном годином и оствареним пословним резултатом у малопродаји, 

сви учесници на тржишту који су пословали позитивно, послују и даље осим [...] која 

послује са пословним губитком у овом сектору
37

, док […] који је прошле године у сектору 

малопродаје пословао са негативним пословним резултатом, у 2014. години послује 

позитивно и стопа добити му је око 20%. 

 

5.6. Анализа промета у трговини на мало 
 

Пре анализа по појединим дериватима и учесницима на тржишту, напомињемо да 

Комисија није располагала агрегатним подацима о малопродаји нафтних деривата на 

територији Републике Србије и да су све процене тржишног учешћа у прометовању 

конкретним дериватом у малопродаји исказане искључиво на основу узорка одабраних 

учесника на тржишту, које је Комисија прикупила у сврху израде анализе. Комисија се 

обратила захтевом за доставу агрегатних података од Министарства енергетике, али 

министарство не располаже траженим подацима. Републички завод за статистику је 

објавио  податке у оквиру  биланса нафте и нафтних деривата али они не приказују 

прометоване количине нафтних деривата по врстама деривата за потребе  потрошача на 

бензинским пумпама већ количине нафтних деривата по врстама потрошње : енергетске и 

нененергетске – као групне категорије, па из наведеног разлога нису коришћени у сврхе 

анализе. Министарсво финансија је доставило податке о укупно наплаћеним акцизама по 

                                                 
37

 у билансу успеха за 2014. годину предузеће [...] остварује пословни добитак у малопродаји као разлику 

прихода и набавне вредности продате робе у малопродаји као и пословни добитак на ниво предузећа као 

разлику укупно остварених пословних приихода и расхода 
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нафтним дериватима па смо из тих података  извели податке о прометованим количинама 

по групама деривата – бензини дизели и течни нафтни гас, али напомињемо да тако 

изведени подаци одступају од података које су учесници доставили и који су  објављени у 

извештаја Удружења нафтних компанија. Одступање о процењеним количинамам 

деривата у потрошњи најбоље приказује табела која следи: 

 

Табела 39. Процене о потроњи нафтних деривата у Републици Србији у 2014. години, у 

тонама 

 

 
Извор: калкулације на бази достављених података 

 

Као што се у наведеном прегледу може видети постоје значајна одступања о 

прометованим количинама а ми смо се у овој анализи определили да за сврхе процена 

тржишног учешћа одабраних учесника на тржишту користимо податке Министарства 

финансија имајући у виду да смо мишљења да ефективно наплаћене акцизе по врстама 

деривата јесу најреалнији показатељ прометоване количине нафтним дериватима. Имајући 

у виду да Министарство финансија прати приходе од акциза по врстама нафтних деривата 

разврстаних по уплатним рачунима, чији је извор Управа за трезор,  вредносни 

показатељи су прерачунати у количине деривата којима се прометовало тако што су 

приходи подељени износом припадајуће законом прописане акцизе за календарску 

годину, за сваки дериват појединачно – моторни бензини, гасна уља и течни нафтни гас.   

 

У анализи промета у трговини на мало посебно је анализиран укупан промет а посебно 

просечан промет, односно промет по бензинској станици. 

 

5.6.1. Укупан промет  

 

Као што је већ наведено, Комисија није располагала податком о прометованим 

количинама у малопродаји. Уколико за сврхе анализе и одређивања тржишног учешћа 

учесника на тржишту трговине на мало нафтом и дериватима нафте, користимо податке 

Министарства финансија о наплаћеним акцизама односно изведеним подацима о 

изведено из података 

достављеним од стране 

НИС

изведено из 

података 

Министарства 

финансија о 

наплаћеним 

акцизама 

процена УНКС

Гасна уља 1,070,229                     1,791,085           1,478,913            

Дизел гориво евро дизел 1,004,631                     1,419,070            

Дизел гориво гасно уље 0,1 65,598                           59,843                  

Безоловни моторни бензини 521,758                        532,617               391,681               

Евро премијум БМБ95 485,313                        364,559               

Евро БМБ98 36,445                           27,122                  

Течни нафтни гас 424,353                        439,619               288,542               

Тип деривата

Потрошња изабраних деривата нафте у 2014. год у 

тонама
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количинама на које су акцизе наплаћене по одабраним групама деривата којима се 

прометовало у Републици Србији у 2014. години, подаци су приказани у наредној табели: 

 

Табела 40 : Потрошња деривата нафте у литрима, 2013-2014. година 

 

 
Извор: Калкулације на бази достављених података Министарства финансија 

 

Укупан промет посматраних пет деривата у малопродаји код анкетираних учесника 
смањен је у 2014. години у односу на претходну годину за око 4%.Код [...] промет је 

смањен 4%, код [...] 10%, а […] 23% док је код осталих учесника промет повећан за око 

5% осим код […] код кога је повећан 20%.  

 

Табела 41. Укупан промет у малопродаји и индекс раста, 2011-2014 

 
               Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 41. представљају заштићене податке) 

 

Као што је већ наведено, убедљиво највећи промет на мало у 2014. години остварио је 

НИС, следе OMV и Eko Serbia, на четвртом месту налази се Лукоил, а на петом Кнез 

Петрол, који је захваљујући значајном ширењу малопродајне мреже у претходним 

годинама по оствареном промету премашио MOL Serbia. Редослед се није значајније 

изменио у односу на претходне године. Најмањи промет на мало у 2014. години, међу 

анкетираним друштвима остварио је Петробарт.  

 

Дијаграм 11. Малопродаја нафтних деривата (у l), 2014. година 

 

(подаци из Дијаграма 11. представљају заштићене податке) 

 

Уколико податке о укупно прометованим количинама деривата (при чему категорија 

укупно означава количине прометованог гасног уља, моторних бензина и течног нафтног 

гаса у литрима) по учесницима, ставимо у однос са изведеном категоријом о укупној 

потрошњи ових деривата по истом обрасцу (укупно=гасна уља+моторни бензини+течни 

нафтни гас у литрима), можемо да изведено податке  о тржишном учешћу анкетираних 

учесника на тржишту.У наставку је дата табела о прометованим количинама и учешћима 

анкетираних друштава као и њихово поређење са подацима из 2013. године. 

 

 

2013 2014

Гасна уља 1,701,505,184            1,791,084,945   105.26                  

Безоловни моторни бензини 528,424,862                532,617,130      100.79                  

Течни нафтни гас 489,732,259                439,618,989      89.77                    

УКУПНО 2,719,662,305            2,763,321,064   101.61                  

Тип деривата
Потрошња деривата нафте у 2014. 

год у литрима
Индекс 2014
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Табела 42. Укупан промет одабраних нафтних деривата у малопродаји и тржишна 

учешћа анкетираних друштава 2013.-2014. година 

 
                                 Извор: калкулације на бази достављених података 

(подаци из Табеле 42. представљају заштићене податке) 

 

Као што се из датог прегледа може уочити, укупна потрошња повећана је у 2014. години 

за 2% у односу на претходну годину али се није битније изменио редослед учесника по 

тржишном учешћу. Као учесник са највећим прометом  издваја се НИС са /20-30/% 

тржиштог удела док је први следећи учесник OMV са учешћем /5-10/%. Следе EKO Serbia 

са /5-10/% и Лукоил са /0-5/% а иза њих Кнез петрол са  /0-5/%, MOL Serbia са /0-5/% и 

Еуро петрол са /0-5/% док остали учесници појединачно не прелазе /0-5/% . Поредећи са 

претходном годином прометоване количине а у складу са тим и тржишно учешће 

повећали су […] (за око 20%) и […], [...] и  […] за 5-6% док су прометоване количине и у 

вези са тим и тржишно учешће смањили […] (за 25%),  [...] (за 10%) и […] (за 6%). 

 

Дизел горива 

 

Укупан промет дизел горива (евро дизел и гасно уље 0,1) повећан је у 2014. години за 5%. 

Код учесника на тржишту у прометовању ове групе нафтних деривата – […] промет је 

благо повећан за 1%, док је код […] промет значајно порастао и то за чак 40%. Промет 

дизел горива повећан је и код […] за 20%, […] и [...] за око 10%. Промет дизел горивима 

смањен је код […] за 2% и [...] за 8%. Уколико посматрамо најзначајнији дериват ове врсте 

горива – еуродизел, повећан је промет код свих учесника на тржишту осим код [...]. 

Пораст у промету евродизела најизраженији је код […] и износи 37% док је код осталих 

учесника пораст промета врло уједначен и креће се у распону 15-21%.  

 

Табела 43. Промет дизел горива, 2012-2014 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

(подаци из Табеле 43. представљају заштићене податке) 

Учесник на 

тржишту
2013. година учешће 2014. година учешће

НИС а.д. [...] /30-40/% [...] /20-30/%

MOL Serbia [...] /0-5/% [...] /0-5/%

EKO Serbia [...] /5-10/% [...] /5-10/%

Лукоил [...] /5-10/% [...] /0-5/%

OMV [...] /5-10/% [...] /5-10/%

Еуро петрол [...] /0-5/% [...] /0-5/%

Кнез петрол [...] /0-5/% [...] /0-5/%

Даки петрол [...] [...] /0-5/%

Еуро гас [...] [...] /0-5/%

Horizon energy [...] [...] /0-5/%

Нафта ад [...] [...] /0-5/%

Петробарт [...] [...] /0-5/%

Остали 1,138,513,560   41.86% 1,239,353,058    44.85%

УКУПНО 2,719,662,305   100.00% 2,763,321,064    100.00%
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Прометоване количине дизел горива - гасно уље 0,1 значајније су код два учесника на 

тржишту и то код НИС (око […] литара) и код Кнез петрол (око […] литара) док су овим 

дериватом прометовали још Даки петрол ([…] литара), Еуро петрол ([…] литара) и 

Петробарт (око […] литара). Дизел гориво гасно уље 0,1 намењено је искључиво 

наменским потрошачима - пољопривредницима, војним и железничким машинама као и 

привреди у делу тешких радних машина и бродовима у унутрашњој пловидби. Треба 

напоменути да је у 2014. години омогућено пољопривредницима остваривање права на 

регресирану цену ове врсте горива без обзира када су у току године и на којој бензинској 

станици купили гориво. Последично наведеном, НИС је као једини дистрибутер 

регресираног горива у претходним годинама, у 2014. години смањио количине дизел 

горива којим је прометовано за потребе пролећних и јесењих радова у пољопривреди и то 

са […] литара прометованог Д2 у 2013. години на свега […] литара прометованог гасног 

уља 0,1 у 2014. години.  

 

Дијаграм 12. Промет дизел горива гасно уље 0,1 , 2014. година  

 

(подаци из Дијаграма 12. представљају заштићене податке) 

 

Као и претходних година, НИС а.д. остварује највећи промет евро дизела и тај промет је у 

2014. години био […] већи од промета који је остварио први следећи конкурент – OMV. 

Према прометовању овим дериватом, није се променио редослед учесника на тржишту у 

односу на ниво из претходне године, треће место у промету на мало евро дизелом заузима 

Лукоил, следе EКО Serbia, Кнез петрол и MOL Serbia, док најмањи промет остварује 

Петробарт. 

 

Табела 44 . Промет евродизела у МП, 2008-2014 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 44. представљају заштићене податке) 
 

Стављајући у однос количине којима су одабрани учесници на тржишту прометовали 

дериватима из групе гасна уља – еуро дизел и гасно уље 0,1 са подацима о укупно 

прометованим количинама гасних уља добијени су подаци о тржишним учешћима 

анкетираних учесника у трговини гасним уљима. Добијене податке поредили смо са 

подацима за 2013. годину и преглед је дат у табели која следи:  
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Табела 45. Укупан промет гасних уља у малопродаји и тржишна учешћа анкетираних 

друштава 2013.-2014. година 

 

 
Извор: калкулације на бази достављених података 

 

(подаци из Табеле 45. представљају заштићене податке) 

 

Као што се из датог прегледа може уочити, укупна потрошња гасних уља повећана је у 

2014. години за 5% у односу на претходну годину али се није битније изменио редослед 

учесника по тржишном учешћу. Као учесник са највећим прометом  издваја се НИС са 

/20-30/% тржишног удела док је први следећи учесник OMV са учешћем /5-10/%. Следе 

Лукоил са /0-5/%, EKO Serbia и Кнез петрол са /0-5/% а иза њих MOL Serbia са /0-5/% и 

Еуро петрол са /0-5/% док остали учесници појединачно не прелазе /0-5/% . Поредећи са 

претходном годином раст тржишта од 5% праћен је растом тржишног учешћа следећих 

учесника: Кнез петрол (са /0-5/ на /0-5/%), Еуро петрол (са /0-5/% на /0-5/%), MOL Serbia 

(са /0-5/% на /0-5/%) и EKO Serbia (са /0-5/% на /0-5/%) док су највећи учесници у промету 

гасним уљем смањили прометоване количине и у вези са тим и тржишно учешће и то: 

OMV (са /5-10/% на /5-10/%) и Лукоил (са /5-10/% на /0-5/% док је НИС повећао 

прометоване количине за […]% али је тај раст био мањи од раста тржишта па му је 

тржишни удео смањен са /20-30/% на /20-30/%. 

  

Моторни бензини 

 

Промет бензина европског квалитета - евро премијум БМБ95 и евро премијум БМБ 98 је  

повећан код свих учесника на тржишту док је укупна количина моторних бензина, у 

којима је до 2014. године био укључен и моторни бензин премијум БМБ95
38

, повећана код 

[…], […], [...] и […] а смањена код […], [...] и […]. 

 

                                                 
38

 од 01. јула 2013. године није дозвољено стављање у промет овог деривата, уведени су нови стандарди 

квалитета  

2013 учешће 2014 учешће

НИС а.д. [...] /20-30/% [...] /20-30/%

MOL Serbia [...] /0-5/% [...] /0-5/%

EKO Serbia [...] /0-5/% [...] /0-5/%

Лукоил [...] /5-10/% [...] /0-5/%

OMV [...] /5-10/% [...] /5-10/%

Еуро петрол [...] /0-5/% [...] /0-5/%

Кнез петрол [...] /0-5/% [...] /0-5/%

Daki petrol [...] /0-5/%

Horizon energy [...] /0-5/%

Нафта ад [...] /0-5/%

Петробарт [...] /0-5/%

Остали 829,639,146 48.76% 877,576,777 49.00%

УКУПНО 1,701,505,184   100.00% 1,791,084,945    100.00%

Учесник на 

тржишту

Укупно гасна уља
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Табела 46. Промет моторних бензина, 2012-2014 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 46. представљају заштићене податке) 

 

У промету на мало моторног бензина европског квалитета - евро премијум БМБ95 и 

евро БМБ 98 најзначајнији учесник је НИС, следе Лукоил и OMV чији је промет […]  

мањи, затим EКО Serbia и MOL Serbia, а најмањи промет овог деривата остварујe 

Петробарт. 

 

Табела 47. Промет моторног бензина евро премијум БМБ95 и евро БМБ98, 2012-2014 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 47. представљају заштићене податке) 

 

Стављајући у однос количине којима су одабрани учесници на тржишту прометовали 

дериватима из групе моторни бензини – евро премијум БМБ95 и евро БМБ98 са подацима 

о укупно прометованим количинама моторних бензина добијени су подаци о тржишним 

учешћима анкетираних учесника у трговини моторним бензинима. Добијене податке 

поредили смо са подацима за 2013. годину и преглед је дат у табели која следи:  

 

Табела 48. Укупан промет моторних бензина у малопродаји и тржишна учешћа 

анкетираних друштава 2013.-2014. година 

 
Извор: калкулације на бази достављених података 

 

(подаци из Табеле 48. представљају заштићене податке) 

 

Као што се из датог прегледа може уочити, укупна потрошња моторних бензина благо је 

повећана у 2014. години и то за 1% у односу на претходну годину. Као учесник са 

2013 учешће 2014 учешће

НИС а.д. [...] /40-50/% [...] /40-50/%

MOL Serbia [...] /0-5/% [...] /0-5/%

EKO Serbia [...] /5-10/% [...] /5-10/%

Лукоил [...] /5-10/% [...] /5-10/%

OMV [...] /5-10/% [...] /5-10/%

Еуро петрол [...] /0-5/% [...] /0-5/%

Кнез петрол [...] /0-5/% [...] /0-5/%

Daki petrol [...] [...] /0-5/%

Horizon energy [...] [...] /0-5/%

Нафта ад [...] [...] /0-5/%

Петробарт [...] [...] /0-5/%

Остали 130,489,740 24.69% 137,613,298 25.84%

УКУПНО 528,424,862       100.00% 532,617,130        100.00%

Учесник на 

тржишту

Укупно моторни бензини
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највећим прометом  издваја се НИС са /40-50/% тржишног удела док је први следећи 

учесник Лукоил са учешћем /5-10/%. Следе OMV са близу /5-10/%, и EKO Serbia са /5-

10/%. Остали учесници имају далеко мање учешће у промету овим дериватом. Поредећи 

са претходном годином раст тржишта од 1% праћен је растом тржишног учешћа следећих 

учесника: Кнез петрол (са /0-5/ на /0-5/%), EKO Serbia (са /5-10/% на /5-10%), MOL Serbia 

(са /0-5/% на /0-5/%) док су највећи учесници у промету моторним бензинима смањили 

прометоване количине и у вези са тим и тржишно учешће и то: Лукоил (са /5-10/% на /5-

10/%) и OMV (са /5-10/% на /5-10/%)  док су НИС и Еуро петрол благо смањили удео и то 

НИС са /40-50/% на /40-50/% и Еуро петрол са /0-5/% на /0-5/%. 

 

ТНГ ауто гас 

 

Промет на мало течног нафтног гаса смањен је у односу на претходну годину за око 6%. 

Посматрајући према учесницима на тржишту, осим […] који има стабилан промет овог 

деривата, сви остали учесници смањили су прометовање овог деривата у малопродаји у 

распону 3-11% осим […] коме је промет смањен за 22%.  

 

Табела 49. Промет течног нафтног гаса (ТНГ ауто гас), 2012-2014 

  (подаци из Табеле 49. представљају заштићене податке) 

 

Највећи промет у обе посматране године остварује НИС, следи EKO Serbia па Лукоил и 

OMV, док остали учесници на тржишту остварују далеко мањи промет овог деривата. 

 

Стављајући у однос количине којима су одабрани учесници на тржишту прометовали 

течним нафтним гасом са подацима о укупно прометованим количинама течног нафтног 

гаса добијени су подаци о тржишним учешћима анкетираних учесника у трговини овим 

дериватом. Добијене податке поредили смо са подацима за 2013. годину и преглед је дат у 

табели која следи:  

 

Табела 50. Укупан промет течног нафтног гаса у малопродаји и тржишна учешћа 

анкетираних друштава 2013.-2014. година

 

2013 учешће 2014 учешће

НИС а.д. [...] /10-20/% [...] /10-20/%

MOL Serbia [...] /0-5/% [...] /0-5/%

EKO Serbia [...] /5-10/% [...] /5-10/%

Лукоил [...] /5-10/% [...] /5-10/%

OMV [...] /5-10/% [...] /5-10/%

Еуро петрол [...] /0-5/% [...] /0-5/%

Кнез петрол [...] /0-5/% [...] /5-10/%

Daki petrol [...] [...] /0-5/%

Еуро гас [...] [...] /0-5/%

Horizon energy [...] [...] /0-5/%

Нафта ад [...] [...] /0-5/%

Петробарт [...] [...] /0-5/%

Остали 233,708,511 47.72% 197,903,723 45.02%

Учесник на 

тржишту

Укупно течни нафтни гас
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Извор: калкулације на бази достављених података  

(подаци из Табеле 50. представљају заштићене податке) 

 

Као што се из датог прегледа може уочити, укупна потрошња течног нафтног гаса 

смањена је за 10% у односу на претходну годину. Као учесник са највећим прометом  

издваја се НИС са /10-20/% тржишног удела док је први следећи учесник EKO Serbia са /5-

10/%. Следе Лукоил и OMV са /5-10/% затим Кнез петрол са /5-10/%, MOL Serbia са /0-5/% 

и Еуро петрол са /0-5/%. Остали учесници имају мање од /0-5/% учешће у промету овим 

дериватом. Поредећи са претходном годином и поред пада у укупној потрошњи течног 

нафтног гаса и пада у прометованим количинама овог деривата који је био мањи од пада 

укупног тржишта, забележен је благи раст тржишног учешћа код већине учесника на 

тржишту а пад је забележен само код само једног учесника на тржишту. 

 

Процена сопственог тржишног учешћа у малопродаји 

 

Имајући у виду да Комисија није располагала агрегатним подацима о промету нафтних 

деривата на тржишту велепродаје и малопродаје, Комисија се обратила учеснику на 

тржишту са најзначајнијим прометованим количинама нафтних деривата и једином 

произвођача нафтних деривата, са захтевом да достави сопствену процену тржишног 

учешћа.   

 

Према проценама НИС о сопственом тржишном учешћу на тржишту трговине на мало 

нафтним дериватима у 2014. години, НИС је у промету на мало моторнoг бензина евро 

премијум БМБ95 учествовао са […]% а у промету евро БМБ98 са […]%. У промету дизел 

горива евро дизел учествовао је са […]%, гасног уља 0,1 са […]% а ТНГ-а са […]%. У 

укупној малопродаји нафтних деривата НИС је сопствени тржишни удео проценио на 

[…]%. 

 

 

Табела 51. Процењен сопствени тржишни удео НИС у малопродаји, 2012-2014  
 

Извор: НИС 

 

(подаци из Табеле 51. представљају заштићене податке) 

 

У односу на претходну годину, НИС је повећао тржишни удео у малопродаји сваког од 

посматраних деривата док је смањен удео у укупној малопродаји
39

.  

 

5.6.2. Структура укупног промета на мало 

 

Као и претходних година, дизел горива чине доминантну ставку у укупном промету на 

мало код посматраних учесника на тржишту и њихов удео се креће од 48% ([...] и [...]) до 

77% код […]. Код свих учесника на тржишту појединачно највећи удео у промету 

остварује евро дизел и његов удео се креће од 44% код […] и […] до 77% код […]. Гасно 

                                                 
39

 напомињемо да се ради о сопственим проценама тржишног удела али без прецизирања који су то били  

фактори раста  
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уље 0,1 има значајнији удео у промету код 3 учесника и то код […] 13% , код […] 10% и 

[…] 7%.   

  

Моторни бензини (евро премијум БМБ95 и евро 98) у укупном промету учествују од 11-

28%. Удео моторног бензина евро премијум БМБ95 у укупном промету износи 10-25%, 

док је удео евро 98 од 0,4% ([…]) до 8,6% (само три учесника имају учешће овог деривата 

у промету веће од 1% и то […]  2,4%, [...]  5,8% и [...] 8,6%).  

 

Удео ТНГ ауто гаса кретао се од 10% код […]  до 25% код [...], док код […] целокупан 

промет на мало чини ТНГ.  

 

Удео дизел горива као групна категорија повећан је код свих учесника на тржишту. Удео 

моторних бензина се у мањој мери смањио код 4 учесника и повећао код 3 док је код ТНГ 

удео смањен код једног учесника на тржишту, код једног учесника стабилан а код осталих 

се повећао.  

 

Табела 52. Структура промета по групама деривата 2013-2014 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 
 

(подаци из Табеле 52. представљају заштићене податке) 

 

Посматрано према заступљености појединих типова деривата у промету на 

посматраним категоријама бензинских станица, констатовано је следеће.  

 

На аутопуту код свих учесника на тржишту доминирају дизел горива која чине око 2/3 

укупног промета. Удео евродизела, који на аутопуту доминира код свих учесника на 

тржишту, креће се од 58% ([…]) до чак 73% ([...]). Моторни бензини чине око четвртину 

укупног промета на аутопуту, осим код […] код кога је удео 14%, док удео ТНГ-а износи 

око 15% осим код [...] 3,0%. Појединачно највећи удео у промету на аутопуту има еуро 

дизел, чији је удео виши него на другим категоријама бензинских станица.  

 

На градским бензинским станицама дизел горива чине  између 45-73% укупног промета, 

моторни бензини чине до 30% док ТНГ учествује са 12-37%. Појединачно највећи удео у 

промету на овој категорији бензинских станица имају евро дизел и евро премијум БМБ95. 

Дизел горива чине доминантну ставку и на магистралном путу, где у укупном промету 

учествују са 47-75%. Моторни бензини чине 11-24% укупног промета, док ТНГ ауто гас 

учествује са 9-34%. Појединачно највећи удео у укупном промету на овој категорији 

бензинских станица има евродизел (39-75%) док гасно уље 0,1 као наменски дериват за 

пољопривредну механизацију, код три учесника на тржишту  има значајнији удео и то 10-

13% ([…], […], […]). 

 

На сеоским бензинским станицама дизел горива учествују са преко 50% до чак 77% код 

[…]. Моторни бензини чине 10-30% укупног промета, док ТНГ има занемарљив удео код 

[…] свега 3% док код осталих учесника на тржишту тај удео износи од 7-29%. Удео гасног 

уља 0,1 у укупном промету код […] је значајнији и износи 18%, што је и очекивано, 

имајући у виду основну намену ове врсте деривата. 
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5.6.3. Просечан промет (промет по бензинској станици) 

 

Као и претходних година, и у 2014. години највећи просечан промет по бензинској 

станици остварили су EKO Serbia, OMV и НИС, а на самом зачељу по оствареном промету 

налазe се Нафта ад и Петробарт.  

 

Дијаграм 17. Просечан промет (у литрима), 2013-2014. година 

 

(подаци из Дијаграма 17. представљају заштићене податке) 

 

У односу на 2013. годину, промет по бензинској станици се различито кретао код 

учесника на тржишту, код […] је остао стабилан, код три учесника се повећао: […] (23%), 

[...] и [...] (5-6%) док се код три учесника смањио и то: […] (19%), [...] (10%) и […] (5%). 

 

Промене просечног промета по бензинској станици резултат су промена укупног промета, 

код учесника који нису ширили своју малопродајну мрежу (што је случај за све учеснике 

осим Кнез петрола), док је само код једног учесника значајније повећан број бензинских 

станица па је просечан промет смањен услед непропорционалног увећања укупног 

промета. Потребно је још и напоменути да за одређени број учесника није урађена 

компаративна анализа просечног промета имајући у виду да у 2013. години нису имали 

бензинске станице и да у 2014. години „улазе“ на тржиште малопродаје и постепено 

увећавају број станица и то Horizon energy, Петробарт и Нафта ад.   

 

Табела 53. Просечан промет (у литрима) и индекс раста, 2012 - 2014 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 53. представљају заштићене податке) 

 

Посматрано по категоријама бензинских станица, на градским бензинским станицама 

просечан промет благо је смањен код […] и […] (2%) и нешто више код [...] (10%), док је 

код [...] и [...] повећан 4-7% а највише код […] (20%). На бензинским станицама на 

аутопуту, просечан промет је стабилан или благо осцилира (до  5%). На магистралном 

путу просечан промет повећан је код свих учесника на тржишту (највише код […] -чак 

26%), осим код [...] код кога је смањен 10%. На сеоским бензинским станицама просечан 

промет значајно је смањен код […], чак 40%, пре свега због пада продаје 

пољопривредницима иако је део количина дизел горива за пољопривреднике пласиран 

кроз канал велепродаје. 

 

 

5.7. Анализа прихода у трговини на мало  
 

Укупан приход у трговини на мало дериватима нафте исказан је као збир прихода 

од продаје деривата и прихода од пратећих делатности. Приходи су посебно исказани за 

сваку категорију бензинских станица.   
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5.7.1. Укупан приход од продаје деривата  

 

Укупан приход од продаје деривата различито се кретао код учесника на тржишту. Код 3 

учесника је повећан приход у односу на претходну годину,  највише код [...]
40

 (77%), 

затим […] (33%) и […] (7%). Код [...] и […] приход је благо смањен за 1-2% док је код […] 

и […] смањен 4% односно 6%. 

  

Убедљиво највећи приход од продаје нафтних деривата на мало и у 2014. години остварио 

је НИС и то [...] више од првог следећег учесника - OMV, који је по висини прихода од 

продаје деривата претекао Лукоил, који је следећи по висини прихода, затим следе : Eko 

Serbia и Кнез петрол, који је по висини прихода претекао MOL Serbia. 

 

Приход од продаје је функција прометованих количина и продајних цена. Имајући у виду 

да ће цене бити посебан део анализе, у овом делу извршена је компарација прихода од 

продаје деривата и прометованих количина. Код већине учесника на тржишту промене 

висине прихода прате смер кретања прометованих количина али интензитет промене није 

линеаран.  Код два учесника на тржишту ([...] и […]) су и поред раста промета од 5% 

смањени приходи од продаје деривата 1-6% док је код [...] забележен значајан раст 

прихода од продаје чак 77% и поред пада у прометованим количинама од 10%.  

 

Табела 54. Приход од продаје деривата (у 000 РСД) и индекс раста, 2011 - 2013 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 54. представљају заштићене податке) 
 

 

5.7.2. Просечан приход од продаје деривата (по бензинској станици) 

 

У односу на 2013. годину, просечан приход од продаје повећан је код 4 учесника на 

тржишту и то најмање код […] (4%) а највише код [...] (77%). Просечан приход смањен је 

код […] за 4% и […] за 12% док је код [...] благо умањен за 1%.  

 

Табела 55: Приход од продаје по бензинској станици (000 РСД) и индекс раста, 

2013-2014 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

 

(подаци из Табеле 55. представљају заштићене податке) 
 

У 2014. години OMV се враћа на позицију учесника са највећим просечним приходом по 

бензинској станици, кога је у 2013. години сменио EKO Serbia, сада други учесник по 

просечном промету са близу […]  динара промета по станици. Највећи број анкетираних 

учесника остварује просечан промет у распону 130-300 милиона динара. Од учесника који 

су анкетирани и претходних година најмањи просечан приход, остварили су Лукоил и 

                                                 
40

 приход [...] значајно осцилира у претходне 3 године, у 2013. години смањен је 51% у односу на 2012. 

годину, у 2014. години расте 77% у односу на 2013. годину али и даље није достигао ниво из 2012. године 
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НИС док су учесници који су тек у 2014. години ушли на тржиште малопродаје 

забележили значајно ниже просечне приходе по станици. 

 

Дијаграм 18: Приход од продаје по бензинској станици (у 000 РСД) 2013-2014 

 

          (подаци из Дијаграма 18. представљају заштићене податке) 

 

Удео прихода од продаје деривата у укупним приходима у малопродаји износио је преко 

90%, осим код […] код кога је износио 42%. Просечно удео прихода од продаје деривата 

чини 95% укупних прихода док приходи од пратећих делатности у просеку чине 5% 

укупних прихода, што је непромењено у односу на претходне године. 

 

Табела 56. Укупан приход бензинских станица – структура, 2014. година 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 56. представљају заштићене податке) 
 

 

5.7.3. Укупан и просечан приход од пратећих делатности 

 

Приходе од пратећих делатности обухватају све приходе који нису приходи од деривата и 

чине их приходи од продаје пратећег асортимана (продавнице), приходи од ресторана, 

приходи од перионица и приходи од аутосервиса.  

 

Приходи од пратећих делатности повећани су у односу на 2013. годину код 3 учесника на 

тржишту
41

. Приходи од пратећих делатности највише су повећани код [...] (47%)
42

, затим 

код [...] (24%)
43

 и […] (14%), док су код [...] смањени 33% а […] и […] за 11%.  

 

Табела 57. Приходи од пратећих делатности (000 РСД) и индекс раста, 2012-2014 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 57. представљају заштићене податке) 
 

Просечни приходи од пратећих делатности (приходи од пратећих делатности по 

бензинској станици) различито су се кретали код учесника на тржишту. Приликом 

поређења ових прихода треба имати у виду да учесници на тржишту имају одређени број 

бензинских станица које немају пратеће делатности као и да се приликом обрачуна 

просечних прихода од пратећих делатности узети у обзир укупни приход од ових 

делатности и број бензинских станица које имају пратеће делатности. Подаци међу 

учесницима на тржишту значајно осцилирају и крећу се у прилично великим распонима 

од 1,4-193 милиона динара прихода по бензинској станици. 

  

                                                 
41

 од учесника за које смо имали серије података из претходних година 
42

 при непромењеном броју бензинских станица у 2014. години  
43

 при непромењеном броју бензинских станица у 2014. години  
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6.  Анализа трендова цена нафтних деривата у 2014. години 
 

6.1. Трендови набавних и продајних цена на велепродајном 

       тржишту нафтних деривата 
 

У анализи кретања цена на тржишту трговине на велико нафтним дериватима посматрани 

су сви одабрани учесници на тржишту који обављају ову делатност. Подаци који су 

посматрани представљају месечни преглед набавних и велепродајних цена следећих 

нафтних деривата: моторног бензина евро премијум БМБ95 и БМБ98,  дизел горива - евро 

дизел и гасно уље 0,1 и ТНГ ауто гас. За сваки месец и за сваки од посматраних деривата 

дат је по један податак о цени, који представља просечну набавну, односно велепродајну 

цену за односни месец. Просечне набавне цене посебно су исказане за набавку из домаћих 

извора а посебно за набавку из увоз. Просечне набавне цене за сваки месец добијене су 

као просечне пондерисане набавне цене посматраних учесника на тржишту у односном 

месецу. Имајући у виду различите изворе набавке као и значајне осцилације у набављеним 

количинама из различитих извора по месецима уместо просечне набавне цене као просте 

аритметичке средине, коришћен је пондерисани просек набавних цене, јер он не зависи 

само од цена по којима се наведени дериват набављао већ и од још једног битног 

елемента, а то је купљена количина из конкретног извора набавке. На овај начин је 

просечна цена „пондерисана“ купљеним количинама односно одређена јој је важност 

набављеном количином из сваког извора снабдевања појединачно, па тако цена по којој су 

набављене веће количине више и учествује у пондерисаном просеку.  

 

Као велепродајна цена узета је цена у категорији купаца „бензинске станице“. Све цене 

посматране су и анализиране са фискалним дажбинама, односно са акцизом и ПДВ-ом док 

су код анализе структуре малопродајних продајних цена као и анализе набавних 

продајних цена и припадајућих трошкова малопродаје, коришћен и нето метод.  

 

6.1.1. Велепродаја моторног бензина евро премијум БМБ95 и БМБ98 

 

- евро премијум БМБ95  

 

На велепродајном тржишту моторног бензина евро премијум БМБ95 подаци о набавним 

ценама овог деривата показују да  су [...]  и […] ценовно најконкурентнији. При том, [...] 

набавља овај дериват претежно из увоза док је код […] набавка искључиво домаћа. Од 

осталих учесника на тржишту само се још [...] снабдева овим дериватом из увоза. 

Учесници који се овим дериватом снабдевају на домаћем тржишту плаћају га у просеку за 

1-5  динара скупље у односу на […]. Просечна набавна цена овог деривата била је благо 

растућа до јула месеца, од јула има опадајући тренд, нарочито изражен у децембру, 

месечни пад износи око 12%. 

 

Просечна велепродајна цена моторног бензина премијум БМБ95 се циклично кретала до 

маја, од маја до августа има узлазни тренд а од септембра опадајући тренд са нарочито 

израженим падом у децембру у односу на новембар.  
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Дијаграм 19. Просечна ВП набавна и продајна цена моторног бензина БМБ95,  у дин/л, 

2014. година 

 

 
 

 

На велепродајном тржишту, од посматраних учесника у највећем броју месеци  […] има 

најниже продајне цене у просеку око 2 динара ниже од осталих учесника, док су цене код 

осталих учесника на тржишту релативно уједначене.  Осим наведеног, цене свих учесника 

на тржишту који се баве велепродајом овог деривата крећу се идентичним смером и 

интензитетом посматрано по месецима, што се нарочито илустративно може приказати у 

табели која следи 

 

Табела 58. Просечна ВП цена моторног бензина БМБ95 и индекс раста, јануар-јул-

децембар 2014. година 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 58. представљају заштићене податке) 

 

Разлика између просечне продајне и набавне цене је највиша код [...] (4,5 динара) затим 

код [...] (2,1 динара) и […] (2,6  динара), док је  код осталих учесника та разлика у просеку 

до 1 динара по литру бензина
44

. Евидентно да увозници овог деривата остварују вишу 

разлику у цени од учесника који се овим дериватом снабдевају на домаћем тржишту. Сви 

посматрани учесници на тржишту остварују позитивну просечну бруто разлику у 

цени,иако постоје месеци у години када је ова разлика негативна. Уколико посматрамо те 

исте месеце у којима је бруто разлика у цени негативна, када из велепродајних цена 

„избијемо“ све фискалне дажбине, разлике у оствареној нето продајној и нето набавној 

цени овог деривата су позитивне. Када на просечне месечне нето набавне цене овог 

                                                 
44

 Поређења ради, у претходној години је разлика у цени код […] и […] била 18  односно 10 дин/литру а код 

осталих учесника око 3 динара по литру бензина.  
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деривата обрачунамо и припадајуће оперативне трошкове велепродаје
45

 и ставимо у однос 

са нето продајним ценама, позитивну разлику у цени остварују [...], [...] и […] док 

негативну разлику у цени у готово свим месецима бележе [...], […] и […]. 

 

- БМБ 98 

 

На велепродајном тржишту моторним бензином БМБ98 током 2014. године у сегменту 

набавних цена […] је ценовно најконкурентнији у свим месецима. Остали учесници на 

тржишту су у просеку до 5,00  дин/лит скупљи у набавци и имају релативно уједначене 

просечне набавне цене.  Овим дериватом се у велепродаји снабдевало свега 5 учесника на 

тржишту и сви су овај дериват набављали искључиво на домаћем тржишту. 

 

Просечна велепродајна цена моторног бензина БМБ98 је у првој половини године 

осцилирала по месецима, благо узлазним трендом а од јула је у паду, нарочито израженом 

у последњем месецу у години.  

 

Дијаграм 20. Просечна ВП набавна и продајна цена моторног бензина БМБ98,  у 

дин/л, 2014. година 

 

 

 
 

У велепродаји овог деривата продајне цене су уједначене и разлике међу продајним 

ценама различитих учесника у просеку су око 1 динар/литру деривата.  

 

Посматрајући оба сегмента велепродајног тржишта и стављајући их у међусобни однос,  

уочено је да […] остварује највећу разлику у цени која просечно износи 7 дин/лит, док су 

разлике у цени свих осталих учесника на тржишту минималне и крећу се до 1,00 дин/лит.  

 

 

                                                 
45

 обрачунати оперативни трошкови велепродаје за сваку компанију појединачно, према достављеном 

износу ових трошкова и њиховом учешћу у укупним трошковима велепродаје   
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6.1.2. Велепродаја дизел горива евро дизел и гасно уље 0,1 

 

- евро дизел 

 

Најниже набавне цене дизел горива евро дизел од учесника који су се овим дериватом 

снабдевали на домаћем тржишту, имао је […] док су код осталих учесника на тржишту 

цена набавке по литру овог деривата у просеку виша за 3-7 динара.
46

 Код учесника на 

тржишту велепродаје који су се евродизелом снабдевали из увоза готово да није било 

разлике у набавним ценама, па су тако разлике у просечним набавним ценама износиле не 

више од 1 динара /литру. Овим дериватом се претежно из увоза снабдевају следећи 

учесници: […], [...], [...] и […]. Уколико упоредимо просечне пондерисане набавне цене по 

изворима набавке, учесници који су се овим дериватом снабдевали из увоза, плаћали су 

нешто јефтинији евродизел. Просечне цене набавке из оба извора, показују да је 

најконкурентнији у набавци био […] док су остали учесници плаћали овај дериват у 

просеку по литру 3-7 динара скупље. 

 

Набавна цена евродизела у 2014. години била је релативно стабилна до септембра месеца, 

када почиње да пада, а нарочито је евидентан пад у децембру месецу. 

 

Просечна велепродајна цена дизел горива евро дизел имала је као и набавна, стабилан 

тренд до септембра од када почиње опадање, нарочито изражено у децембру. 

 

Дијаграм 22. Просечна ВП набавна и продајна цена евро дизела,  у дин/л, 2014. 

година 

 

 
 

У првој половини године просечна велепродајна цена дизел горива евро дизел није се 

значајније мењала код посматраних учесника на тржишту, док је на крају године у 

просеку била за 12% нижа него на почетку године. Посматрајући ланчане месечне индексе 

                                                 
46
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просечних продајних цена, скоковит пад се уочава тек у децембру у односу на ниво из 

новембра месеца. Као што је у уводном делу анализе наведено, у другој половини 2014. 

године забележен је значајан пад цена сирове нафте на светском тржишту, што се 

одразило на продајне цене свих нафтних деривата на велепродајном и малопродајном 

нивоу нарочито у последња два месеца 2014. године.     

 

Табела 59. Просечна ВП цена евро дизела и индекс раста, 2014. година 
 

Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 
 

(подаци из Табеле 59. представљају заштићене податке) 

 

Преглед велепродајних цена евро дизела показује да су […] и [...] у просеку 

најконкурентнији на овом тржишном сегменту, док остали учесници на тржишту овај 

дериват продају у просеку за 2,00 до 3,00 дин/лит скупље.  

 

Највећу разлику између просечне набавне цене и продајне цене на велепродајном 

тржишту евро дизела имао је […] и  износила је просечно 3,9 дин/лит. Следе [...] и […] са 

нешто нижом оствареном разликом у цени од 3 динара/литру. Интересантно је да поред 

[…], највећу разлику у цени остварују учесници који се овим дериватом снабдевају 

претежно из увоза. Остали учесници, осим [...], остварују нешто нижу али позитивну 

разлику у цени, највећи број учесника око 2,5 динара/литру. Посматрајући по месецима, 

[...] продаје овај дериват са позитивном али минималном разликом у цени у свим 

месецима осим у октобру када је разлика негативна и износи око 3 дин/литру. 

 

- гасно уље 0,1 

 

Овим дериватом се у велепродаји снабдевао само НИС, Даки петрол и Naftachem у 4 

месеца 2014. године. Имајући у виду да не располажемо ранијим серијама података за овај 

дериват, обзиром да се са његовом производњом и продајом почело крајем 2013. године, 

као и да сегмент велепродаје није „покривен“ свим месечним подацима о набавним и 

продајним ценама, компаративна анализа би се свела на поређење непотпуних података и 

то само два учесника на тржишту. Из тог разлога ће бити интересантнија анализа цена 

овог деривата у сектору малопродаје.     

 

6.1.3. Велепродаја течног нафтног гаса 

 

Течним нафтним гасом за моторна возила (ТНГ ауто гас) учесници на тржишту 

велепродаје овог деривата су се снабдевали претежно из домаћих извора а три учесника и 

из увоза. Неколико учесника на тржишту, НИС и Даки петрол, набавне и продајне цене 

исказало је у динарима по килограму док су остали исказали по литру. Стандард гас, као 

једини произвођач овог деривата, доставио je податке о набавци компоненти за 

производњу овог деривата – газолина, бутан и пропилен, па с обзиром на наведено није 

било могуће „извести“ набавне цене овог деривата и извршити поређење са продајним 

ценама као и набавним ценама осталих учесника на тржишту. НИС је податке о набавци 

овог деривата доставио као податке у категорији пропан бутан смеша“ у килограмима. 

Податке које је доставио OMV није било могуће користити,а код Кнез петрола 
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достављени подаци о ценама ТНГ су одступали од података које су доставили остали 

учесници на тржишту. 

 

Имајући у виду све наведене специфичности достављених података, анализа у наставку је 

ограничена квалитетом и упоредивошћу достављених података. 

  

Од учесника на тржишту који су набавне цене исказали у дин/кг а набављали су овај 

дериват на домаћем тржишту, […] је имао најниже набавне цене и то у просеку 8 динара 

ниже од […], 10 динара ниже од […] односно 15 динара ниже од […]. Набавку из увоза 

приказали су […] и […], при чему је […] у увозу  јефтинији у набавци за просечно око 8 

дин/кг
47

. Уколико се оба извора набавке прикажу кроз јединствену набавну цену 

најјефтинији у набавци био је […]. Најниже продајне цене овог деривата у велепродаји 

имао је […]
48

, док је […] имала највише цене овог деривата. Распони међу продајним 

ценама између учесника, по месецима износили су у просеку 2-5 динара/кг иако је у два 

месеца та разлика износила и 10 динара/кг али су на нивоу целе године разлике у 

просечним продајним ценама сведене на око 3 дин/кг
49

.  

 

Остали учесници на тржишту приказали су набавне и продајне цене у дин/лит – 

Петробарт, Кнез петрол и MOL Serbia. Најнижу просечну набавну цену из домаће 

набавке имао је […], чије су просечне набавне цене биле ниже за 20-30 дин/литру. 

Учесници су се oвим дериватoм углaвнoм снабдeвали из домаћих извора. Просечне 

продајне цене ТНГ ауто гаса биле су релативно уједначене и у највећем броју месеци 

разлике у продајним ценама мећу учесницима на тржишту износиле су не више од 1-3 

динара / литру деривата. 

 

Дијаграм 23. Просечна ВП набавна и продајна цена ТНГ,  у дин/л, 2014. година 

 

 
 

Као што се из претходног графика може видети, просечне набавне и продајне цене ТНГ у 

велепродаји по месецима осцилирају значајније од осталих деривата, опадајући тренд је 

                                                 
47

 на домаћем тржишту је обрнути однос снага у набаваци овог деривата 
48

 као и претходних година 
49

 осим […] која је у просеку имала продајне цене за 7 динара више од осталих  учесника 
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до маја, растући тренд је од маја до новембра (са мањим падом у септембру) и као и код 

осталих деривата бележи се изразит пад у децембру. 

 

Табела 60. Просечна ВП цена ТНГ и индекс раста, 2014. година 

            

            (подаци из Табеле 60. представљају заштићене податке) 

 

Преглед велепродајних цена ТНГ показује да су […] и […] у просеку најконкурентнији на 

овом тржишном сегменту, док остали учесници на тржишту овај дериват продају у 

просеку за 2,00 до 3,00 дин/лит скупље
50

. Од учесника на тржишту који су набавне и 

продајне цене исказали у дин/кг највећу разлику између просечне продајне и просечне 

набавне цене имао је […] и то просечно 8 динара/кг, и […] око 4 динара/кг. Код осталих 

учесника на тржишту разлика у цени износила је од 1,00-3,00 дин/кг осим [...] који је имао 

негативну просечну разлику у цени. 

 

6.1.4. Изведени закључци и уочене појаве 

 

Приликом израде упитника за доставу података који би били намењени учесницима на 

тржишту а првенствено ради дубље и свеобухватније анализе цена како у велепродаји, 

тако и у малопродаји, од учесника на тржишту је затражено да доставе калкулације 

продајних цена одабраних пет деривата. Приликом овог захтева, Комисија је имала у виду 

одлуке којима се утврђују велепродајне и малопродајне цене и које су, по правилу праћене 

одговарајућим калкулацијама по категоријама трошкова и то: набавна вредност, 

припадајући трошкови велепродаје односно малопродаје, маржа и фискалне дажбине. 

Учесници су били слободни да наведу све категорије трошкова које би могле бити од 

значаја и које су укључене у појединачну калкулацију продајне цене и остављен је 

простор да сами учесници наведу категорије трошкова (као нпр. транспортни трошкови, 

трошкови складиштења, осигурања, шпедитерски трошкови, трошкови контроле, 

царинске дажбине итд.) које учествују у формирању продајне цене. Само два учесника су 

доставила калкулацију али без навођења категорије трошка већ искључиво као збир 

набавне цене и фискалних дажбина, што је већ тражено у месечном приказу набављених и 

продатих  количина и цена одабраних деривата нафте па није било нарочито корисно у 

смислу сагледавања структуре цене.  

 

Неке од Компанија и то веома значајних учесника на тржишту изјаснило да продајне цене 

не базира на сопственим калкулацијама већ да прате кретање цене главних 

конкурената. Тако је [...] недостављање података о калкулацијама цена оправдао 

следећом изјавом „[…]“. […] наводи да „[…]“, […] наводи да „[…]“, [...] наводи да „[…]“. 

 

Осим наведених изјава, као илустрација може послужити и графички приказ кретања цена 

на месечном нивоу односно кретање месечних ланчаних индекса међу учесницима на 

тржишту, који је по правилу код свих учесника на тржишту у истом правцу и са истим 

интензитетом промене, па можемо закључити да учесници на тржишту свесно прате 

                                                 
50

 осим […]која је у последња четири месеца ове године имала највише велепродајне цене овог деривата, и 

до 10 дин/кг више од осталих 
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понашање конкурената, односно других учесника како би цену својих производа 

одредили према њиховим ценама.  

 

Комисија, међутим, није утврдила да је наведена пракса резултат усклађеног деловања 

учесника на тржишту у смислу Закона о заштити конкуренције и да је стога незаконита. 

Уочени, односно потврђени паралелизам у понашању учесника на тржишту нафтних 

деривата није доказ усаглашене праксе, односно дослуха између учесника на тржишту, јер 

није утврђено да се посматрано понашање не може објаснити другим, вероватнијим 

разлозима. Зато се за сада не може тврдити да паралелно понашање учесника на тржишту 

представља повреду конкуренције, посебно на тржишту деривата нафте које представља 

тржиште хомогених, односно недиференцираних производа, тржиште на којем су цене 

транспарентне, а трошкови произвођача исти или слични. 

 

Пракса у ЕУ потврђује да се паралелизам у понашању учесника на тржишту не може 

изједначити са усаглашеном праксом, али може представљати индицију на овакву праксу 

уколико води успостављању услова на тржишту који не одговарају нормалним тржишним 

условима, узимајући у обзир природу производа, величину и број учесника на тржишту, 

као и величину тржишта.
51

 Сваки учесник на тржишту има право да се прилагођава 

условима на тржишту, као и постојећем или очекиваном понашању конкурената,
52

 што 

значи да је слободан и да одреди цену свог производа, односно да је мења узимајући у 

обзир понашање других учесника на тржишту.
53

 Међутим, ослањање на понашање 

конкурената, односно реакција на промене цена конкурената, не сме да прерасте у 

међусобну комуникацију како би се уклонила свака неизвесност у вези са будућим 

поступањем на тржишту.
54

 

 

Комисија ће зато с посебном пажњом наставити да прати понашање учесника и релативну 

уједначеност малопродајних цена на тржишту деривата нафте, како би се утврдило да ли 

је та уједначеност одраз рационалног понашања учесника на тржишту и њиховог 

прилагођавања тржишним условима, или је оно последица било каквог усклађеног 

деловања учесника на тржишту у смислу законских правила о рестриктивним 

споразумима. У том погледу је потребно извршити додатне подробне економетријске 

анализе које би биле усмерене на процену трошкова производње учесника на тржишту, на 

праћење цена на недељном нивоу, на размену информација између учесника на тржишту и 

др., а све у циљу прикупљања доказа за покретање евентуалног поступка за утврђивање 

повреде конкуренције.  

 

Неопходно је указати да усаглашена пракса, као вид рестриктивног споразума, може бити 

успостављена и постигнута непосредним или посредним контактом између фирми, чији је 

циљ или последица утицај на тржишно понашање односно на кретање на тржишту или 

                                                 
51

 Вид. Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commission of the European Communities (случај бр. 48/69, пресуда 

Суда правде од 14.07.1972, ECR 1663), т. 66. 
52

 Вид. Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA and others v. Commission of the European Communities 

(спојени предмети бр. 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73, 114/73, пресуда Суда правде од 

16.12.1975, ECR 619), т. 174; Ahlström Osakeyhtiö and others v. Commission of the European Communities 

(спојени предмети бр. C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85-C-129/85, пресуда Суда 

правде од 31.03.1993, ECR 1307), т. 71.   
53

 Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commission of the European Communities, т. 118. 
54

 Ibid. 
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откривање намераваних будућих пословних потеза својим конкурентима. У условима 

слободног приступа тржишту и слободног формирања цена, које се очекује, Комисија ће 

пратити са посебном пажњом понашање учесника на тржишту и околности које 

евентуално указују на рестриктивне споразуме.  
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6.2. Трендови набавних и продајних цена на малопродајном 

        тржишту нафтних деривата 
 

У анализи кретања малопродајних цена посматрано је 10 учесника на тржишту који 

обављају делатност трговине на мало нафтним дериватима. Подаци који су посматрани 

представљају месечни преглед просечних набавних и продајних цена следећих нафтних 

деривата: моторних бензина евро премијум БМБ95 и евро БМБ98, дизел горива евро дизел 

гасно уље 0,1 и ТНГ ауто гас. Од учесника на тржишту затражено је да податке о 

набавним ценама по деривату достављају посебно за набавку на домаћем тржишту и 

посебно за набавку из увоза, као и да податке о продајним ценама по деривату достављају 

посебно за продају на бензијским станицама у граду, на аутопуту, на магистралном путу и 

на селу. Просечне набавне и продајне цене за сваки месец добијене су као просечна 

пондерисана вредност набавних цена из оба извора набавке, односно просечна 

пондерисана вредност продајних цена на бензијским станицама у граду, аутопуту, 

магистралном путу и на селу. Све цене исказане су са фискалним дажбинама, односно са 

акцизом и ПДВ-ом
55

.  

 

6.2.1. Трговина на мало моторним бензином евро премијум БМБ95 и евро БМБ98 

 

- евро премијум БМБ95  

 

У малопродаји моторног бензина евро премијум БМБ95 највећи број учесника на 

тржишту се снабдевао углавном из домаћих извора. Из увоза се овим дериватом 

искључиво снабдевао само [...], затим добрим делом и [...] и […] у мањој мери. Најнижу 

просечну набавну цену из домаће набавке имао је […] и она је за просечно 3-5,00 дин/лит 

нижа од просечних набавних цена осталих учесника на тржишту. Просечне набавне цене 

овог деривата из увоза, код [...] и [...] ниже су од просечних набавних цена на домаћем 

тржишту, док су код […] набавне цене из увоза далеко више од осталих набавних цена. За 

[...] који се снабдевао из оба извора, увозна набавна цена била је нижа од просечне 

набавне цене из домаће набавке за просечно 5,00 дин/лит. Уколико посматрамо набавне 

цене из оба извора набавке, најниже цене имали су [...] и […] док су остали у просеку 

набављали овај дериват 3-6 дин/л скупље. 

 

Просечне малопродајне цене овог деривата у бруто износу осцилирале су око просечних 

150 дин/л до октобра месеца, од када почиње пад продајне цене, прво у новембру за 3% а у 

децембру за још 8%.  

 

  

                                                 
55

 набавне цене које су доставили неки учесници на тржишту као НИС и Даки петрол нису у себи садржале 

све фискалне дажбине. Ради поређења са набавним ценама осталих учесника на тржишту, укалкулисан је 

ПДВ на набавне цене НИС и даље су вршена поређења.. 
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Дијаграм 25. Просечна МП набавна и продајна цена евро премијум БМБ95 у 2014.г. 

 
Тако је у децембру месецу просечна малопродајна цена овог деривата била за 10% нижа 

него у јануару док је у јулу била за 2% виша него на почетку године, па је тако укупан пад 

малопродајне цене у децембру у односу на шест месеци раније био 12%. 

 

Табела 61. Просечне МП цене евро премијум БМБ95 (у дин/лит) и индекс раста 
 

                                       Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 61. представљају заштићене податке) 

 

Најнижу просечну малопродајну цену евро премијум БМБ95 на градским бензинским 

станицама имали су […] и […] али су и цене осталих учесника на тржишту биле 

релативно уједначене и у просеку више од 1- 3 динара/литру. Осим код [...] који је имао 

највише продајне цене овог деривата и то преко 5 динара/литру више од осталих учесника. 

На бензинским станицама на магистралном путу цене су врло сличне као на станицама у 

граду и односи набавних и продајних цена су исти као на градским станицама. На 

станицама на аутопуту су сви учесници на тржишту имали продајне цене деривата више 

него на осталим категоријама бензинских станица. Најниже цене имао је […], за просечно 

2 динара био је јефтинији од […] и […] односно 5 динара/литру од [...] и [...].  [...] је и на 

овој категорији бензинских станица исказао далеко највише продајне цене које су преко 

10 динара /литру више од просечних. 

 

Уколико у однос ставимо просечне набавне цене овог деривата из оба извора набавке, 

пондерисане набављеним количинама и просечне продајне цене на свим категоријама 

бензинских станица, пондерисане продатим количинама евидентно је да учесници на 

тржишту остварују значајне разлике у цени. Највећу просечну разлику између просечне 

продајне цене и просечне набавне цене имао је [...] (27,00 дин/лит), док су остали 

учесници на тржишту имали позитивну разлику у цени у распону 13-18 динара по литру. 

Уколико то упоредимо са разликама у цени у претходној години евидентно је да су оне 

остале у истим апсолутним износима ( у 2013. години биле су 13-16 дин/литру  а највиша 

је била код [...] и то 27 дин/литру). 
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- евро БМБ98  

 

Овај дериват су континуирано током свих месеци набављала само три учесника на 

домаћем тржишту и то: […], [...] и […], повремено […] док је [...] једини увозио овај 

дериват али не током свих месеци.  

Најниже просечне набавне цене моторног бензина евро БМБ98 имао је […] и његове 

набавне цене ниже су за око 10 динара/литру до октобра месеца а у последња два месеца 

године и за преко 20 динара /литру од осталих који су се снабдевали овим деиватом на 

домаћем тржишту. У месецима када је […] увозио овај дериват набавна цена из увоза била 

је у рангу набавних цена учесника који су се дериватом снабдевали на домаћем тржишту 

али скупља од […] набавке.  

 

Најниже продајне цене овог деривата на градским бензинским станицама имао је […], чак 

10 динара ниже од најскупљих [...] и [...]. На бензинским станицама на магистралном путу 

најниже цене имао је […] који је за преко 10 динара био јефтинији од [...] […] а око 6 

динара јефтинији од […]. На аутопуту  су  [...] и [...] имали највише цене овог деривата, у 

просеку су га продавали скупље за 12 динара од […], који је имао најниже продајне цене 

на аутопуту одмосно 6 динара скупље од […]. Разлика у продајним ценама на аутопуту у 

односу на градске и станице на магистралном путу износила је код свих учесника 

просечно од 2-3 динара/литру.  

 

Просечна малопродајна цена моторног бензина евро БМБ98 имала је релативно стабилан 

тренд до септембра а онда почиње ланчани месечни пад за по 2% месечно а у децембру за 

још 7%. 

 

Дијаграм 23. Просечна МПнабавна и продајна цена евро БМБ98 у 2014. години 
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Просечна малопродајна цена на бензинским станицама била је у децембру за 9% нижа 

него у јануару, у јулу је била на нешто вишем нивоу него на почетку године да би од јула 

до децембра пала за 10%. 

 

Табела 62. Просечне МП цене премијум БМБ95 (у дин/лит) и индекс раста 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 62. представљају заштићене податке) 

 

Код учесника који су продавали овај дериват, уочене су високе разлике у цени измећу 

продајне и набавне, па је тако код […] и [...] та разлика чак 30 динара/литру, 25 динара код 

[...] док је најнижа али и даље позитивна и релативно висока, поредећи са осталим 

дериватима, код […] код кога износи у просеку 16 дин/литру.  

 

 

6.2.2. Трговина на мало дизел горивима – гасна уља 

 

- евро дизел 

 

На малопродајном тржишту дизел горива  евро дизел у 2014. години већина посматраних 

учесника на тржишту снабдевала се из домаћих извора. Овим дериватом се искључиво из 

увоза снабдевао само [...] док је […] од укупне набавке евродизела у 2014. години увезао 

35% а […] свега 6%. Најнижу просечну набавну цену из домаће набавке имао је […], и та 

цена је за око 3-7 дин/лит била нижа од просечних набавних цена осталих учесника на 

тржишту, осим [...] чије су набавне цене биле око 10 динара више од осталих. Уколико 

посматрамо набавне цене увозног евро дизела просечне набавне цене су уједначене међу 

три увозника, док су, посматрано по месецима разлике у просеку 2- 3 дин/литру. Просечне 

набавне цене из увоза у рангу су просечних набавних цена на домаћем тржишту већине 

учесника (осим […] који има најниже цене и [...] који је у рангу највиших цена набавке). 

Интересантно је упоредити набавне цене […] из домаћих извора и увоза, у просеку је 

домаћа набавка скупља од увоза за 2 дин/литру). Просечне пондерисане набавне цене из 

оба извора набавке, показују да jе […] најконкурентнији у набавци и да су његове цене за 

2-5 динара ниже од осталих док [...] најскупље плаћа овај дериват, око 10 динара скупље 

од осталих. Поредећи са претходном годином када је […] имао највише набавне цене 

евродизела и у набавци је био скупљи за око 10 динара од осталих уочавамо да је однос 

снага у набавци значајно измењен.    

 

Просечне малопродајне цене евро дизела осцилирале су до новембра за не више од 1-2% 

месечно а у децембру су опале за 6%, што је мањи релативан пад него код осталих 

посматраних деривата у малопродаји.  
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Дијаграм 26. Просечна МП набавна и продајна цена евро дизел у 2014. год. 

 

 
 

У децембру месецу је просечна пондерисана малопродајна цена евро дизела  била за 6% 

нижа него у јануару, односно за 7% нижа него у јулу, док је у јулу била за 2% виша него 

на почетку године. Кретање малопродајних цена евро дизела било је уједначено код свих 

посматраних учесника на тржишту у наведеном периоду,  док је код […] пад у МП цени 

нешто израженији него код осталих. 

 

Табела 63. Просечне МП цене евро дизела (у дин/лит) и индекс раста 

 
  Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 63. представљају заштићене податке) 

 

Просечне малопродајне цене евро дизела разликовале су се између учесника на тржишту 

по категоријама бензинских станица, [...], […] и […] су на аутопуту продавали овај 

дериват у просеку 5 дин/литру скупље него на осталим категоријама станица. Цене евро 

дизела на станицама на магистралном путу, граду и селу осцилирале су од 1-2 дин/литру.  

Од посматраних учесника на тржишту, најмање разлике имао је […], као и прошле године. 

 

Најјефтинији евро дизел на свим категоријама бензинских станица продавао је […], следи 

[…] и […] (око 3 динара скупљи од […]), док су најскупљи евро дизел продавали […] и 

[…] (5-6 динара скупљи од […]).   

 

Највећу просечну разлику између просечне продајне цене и просечне набавне цене имао је 

[...] и […] (17 динара/литру)  док су остали имали 12-15 динара  а најмање […] са 8 

дин/лит. Упоређујући са претходном годином, распон разлика у цени се смањио и у 

апсолутном износу као просек али и међу учесницима на тржишту. Интересантно је да је у 

последња 4 месеца 2014. године посматрајући месечно остварене разлике у цени, тај износ 

био значајно већи од остварених разлика у цени у првих 8 месеци године.  
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- гасно уље 0,1 

 

Дериватом гасно уље 0,1, који је у промету заменио дизел гориво Д2 са основном наменом 

за пољопривредну механизацију, се у 2014. години, континуирано у свим месецима у 

малопродаји снабдевао се само један учесник на тржишту – Еуро петрол, док су НИС, 

Лукоил, Петробарт и Даки петрол то чинили 8 односно 10 месеци. Најниже просечне 

набавне цене овог деривата имао је […]. Уједно […] је имао и најниже набавне цене овог 

деривата, […] је у просеку био у набавци скупљи за 5 динара а […] 10 односно 13 

динара/литру деривата. 

 

Малопродајне цене дизел горива гасно уље 0,1 имале су прилично стабилан тренд, 

највише месечне осцилације нису прилазиле 1%, осим у децембру када просечна продајна 

цена бележи пад од 4% а набана цена пад од 8%.  

 

Дијаграм 24. Просечна МП набавна и продајна цена гасног уља 0,1 у  2014. години 

 

 
Претходни приказ дат је уз напомену да су подаци о набавци из прва три месеца ове 

године изведени из података само два учесника док подаци из друга два квартала дају 

реалнију слику кретања цена на тржишту.  

 

Најниже просечне пондерисане продајне цене гасног уља 0,1 имао је […] и [….] , али су и 

цене осталих учесника на тржишту, који су прометовали овим дериватом релативно 

уједначене. Продајне цене мање осцилирају од набавних и разлике међу њима су у 

распону 1-2 динара/литру. Чак су и разлике у продајним ценама по различитим 

категоријама бензинских станица свега неколико пара/литру.  

  

Остварена разлика у цени између продајне и набавне цене је највиша код […] и износи око 

15 динара/литру док је код […] 13 динара, […] и […] 8-9 динара а најнижа код […] и 

износила је просечно око 4 динара/литру деривата.  
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6.2.2. Трговина на мало течним нафтним гасом 

 

Учесници на малопродајном тржишту су овим дериватом снабдевали претежно из 

домаћих извора али су два учесника набављала овај дериват осим на домаћем тржишту и  

из увоза. Тако је […] из увоза набавио 40% а [...] 60% укупно набављених количина.  

Ценовно најконкурентнији у набавци на домаћем тржишту био је […], следи […] који је 

овај дериват набављао у просеку 5 динара скупље од […] док су остали учесници, 

набављали дериват на домаћем тржишту по ценама вишим од 10 динара/литру од ценовно 

најконкурентнијег. Као што је наведено, овај дериват су увозила два учесника, од којих је 

[...] био ценовно конкурентнији и увозио га је у просеку 2 динара/литру јефтиније од […], 

при чему је интересантно да је [...] плаћао у просеку 2 динара мање за увозни ТНГ него 

домаћи док је […] у просеку плаћао увозни ТНГ чак 12 динара/ литру више него домаћи. 

Када се посматрају пондерисане набавне цене и у обзир узму оба извора набавке ценовно 

су најконкурентнији […] и […]. Њихове просечне набавне цене готово су идентичне. 

Остали учесници на тржишту набављају ТНГ у просеку 6-8 динара/литру скупље од 

најконкурентнијих.  

 

Просечне набавне цене ТНГ-а од марта до јуна су падале па расле до новембра а у 

децембру су значајније пале. Малопродајне цене су мање осцилирале, опадале су до јуна 

затим значајније порасле од јула до августа за 6% и након тога задржале ниво све до 

децембра, када је забележен пад од 8% у односу на новембар. 

 

Дијаграм 27. Просечна МП набавна и продајна цена ТНГ-а у 2014. години 

 

 
Просечна малопродајна цена ТНГ-а је осцилирала током године више од осталих 

деривата, па тако бележи два минимума у години – у јуну и децембру, док је максимална 

вредност достигнута у августу. Тако је децембарска малопродајна цена у односу на 

почетак године нижа за 8% односно нижа за 6% у односу на јун. 
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Табела 64. Просечне МП цене ТНГ-а (у дин/лит) и индекс раста 

 
   Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 
 

(подаци из Табеле 64. представљају заштићене податке) 

 

Најниже просечне малопродајне цене ТНГ-а на бензинским станицама, као и претходне 

године, имао је […], […] је био око 2 динара/литру скупљи од њега а остали учесници на 

тржишту овај дериват продавали су за 4-6 динара /литру скупље. Највише цене у 

малопродаји ТНГ на свим категоријама бензинских станица имао је […] за којим следи 

[...].  

 

Разлике у ценама ТНГ на градским пумпама и пумпама на аутопуту нису толико изражене 

и просечно су износиле 2 дин/лит, за колико су цене на аутопуту биле више. Као и 

претходне године, највећу разлику у цени по категорији станица имао је […] који је ТНГ 

продавао на аутопуту за просечно 4 динара/литру скупље него на градским и станицама на 

магистралном путу. 

 

Учесници на тржишту остваривали су позитивне разлике у цени између просечне продајне 

цене и просечне набавне цене и мало су више од разлика у цени које су остварили  

претходне године
56

. Тако је највећу разлику у цени остварио […], чак 21 динар/литру, док 

су остали остварили разлику у цени у просечном распону 11-15 динара/литру ТНГ.  

 

6.2.4. Структура малопродајне цене и односи набавних и продајних нето цена у 

малопродаји 

 

У наставку је дат преглед структуре малопродајне цене посматраних деривата, односно 

приказан је удео фискалних дажбина – државног захватања по врстама деривата. Као што 

се из прегледа може видети, највећи удео фискалних дажбина је код бензинских деривата 

евро премијум БМБ 95 и износи 55%, код дизела је 51% док је најнижи код ТНГ и износи 

47%. 

 

Табела 65. Структура просечних малопродајних цена по врстама деривата, 2014. година 

 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 
                                                 
56

 највећи број учесника остварио је у 2013. години РУЦ од 9-12 динара а […] највиши РУЦ од 15 

динара/литру. 

децембар 2014. године нето продајна 

цена 

накнада за 

обавезне 

резерве акциза пдв

просечна 

МП цена 

удео 

фискалних 

дажбина у 

цени 

евро премијум БМБ 95 60.57 2.6 50 22.63 135.80 55%

Евро премијум БМБ 98 74.96 2.6 50 25.51 153.07 51%

евродизел 69.78 2.6 46 23.68 142.05 51%

дизел гориво гасно уље 0,1 69.98 2.6 46 23.72 142.30 51%

ТНГ* 42.32 2.6 22 13.38 80.30 47%

* висина накнаде за обавезне резерве је 2,60 дин/кг а акцизе 35 дин/кг док су МП цене у литрима па је и накнада и 

акциза прерачуната
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Осим структуре продајне цене, у анализи је извршена упоредна анализа продајних и 

набавних нето цена за нафтне деривате који највише учествују у укупном промету у 

малопродаји. Као што је већ у анализи цена по дериватима наведено, утврђено је да по 

јединици деривата сви учесници на тржишту остварују позитивну разлику у цени односно 

бруто продајна цена је виша од бруто набавне цене. За анализу односа набавних и 

продајних цена где су набавним ценама додати припадајући оперативни трошкови 

малопродаје и стављани у однос са продајним ценама коришћен је и нето метод обрачуна 

цена. Нето набавне цене су обрачунате као нето пондерисане набавне цене (из домаће 

набавке и увоза) и на њих је обрачунат припадајући оперативни малопродајни трошкови 

(обрачунат према достављеним подацима од сваке компаније појединачно) и као збирна 

категорија стављено у однос са нето пондерисаним продајним ценама (бензинске станице 

на аутопуту, граду, магистралном путу и селу), по нафтним компанијама у свим месецима 

2014. године.  

 

Закључак је да малопродајна нето цена бензина БМБ 95 и дизел горива евродизел, покрива 

набавну вредност продате робе као и припадајуће оперативне трошкове малопродаје 

сваког од учесника појединачно по достављеном прорачуну и да учесници на тржишту 

остварују позитивну разлику у цени. Након покрића свих трошкова малопродаје, учесници 

на тржишту просечно остварују разлику у цени у распону 5-15 динара/литру евродизела 

односно 5-18 динара по литру бензина европремијум БМБ 95. Интересантно је да се ова 

остварена разлика у цени нарочито повећава у децембру месецу, када је већина нафтних 

компанија, остварила највише разлике у цени захваљујући паду набавних цена деривата а 

у вези са падом цена сирове нафте чији ефекти на малопродајне цене почињу да се 

ефектују на тржишту у децембру 2014. године.  

 

Имајући у виду даљи пад цена сирове нафте на светском тржишту и у 2015. години, биће 

веома интересантно сагледати ценовне трендове у наредној години односно интензитет и 

правац утицаја који је пад цена светске нафте извршио на малопродајне цене нафтних 

деривата на домаћем тржишту.   
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6.2.5. Корелациона и регресиона анализа  - анализа односа цена сирове нафте и 

малопродајних цена евродизела и бензина европремијум БМБ95 

 

Током 2014. године, нарочито у другој половини године бележи се значајан пад цена 

сирове нафте на светском тржишту. Циљ ценовне анализе био је да се утврди да ли 

просечна продајна цена два најпродаванија деривата на бензинским станицама – евро 

дизела и бензина европремијум БМБ 95 реагује истом брзином на пад цена сирове нафте. 

Приликом извођења закључака у обзир смо узели и економску литературу 
57

 и налазе 

анализе малопродаје нафтних деривата у Уједињеном Краљевству 1991. године, који у 

свом раду препознају различита објашњења  о постојању онога што Bacon назива „Rockets 

and Feathers“ – прим. аут. превод - ракете и перје или феномена који се назива асиметрија 

у процесу прилагођавања цена на промене у трошковима односно чињеницу да цене 

брже расту (као ракете) када трошкови расту док је потребно више времена  и пад цена је 

много блажи када трошкови падају (као перје). Касније су у неким радовима
58

 и 

емпиријски доказали да феномен асиметрије у ценовном прилагођавању није уско везан 

само за тржиште нафте и нафтних деривата већ и да се врло често јавља и на неким 

тржиштима као што су свежи производи (воће, поврће и месо) али и у банкарском 

сектору. 

 

За анализу феномена ценовног прилагођавања коришћене су серије података: 

 цена сирове нафте типа URAL med Spot price FOB (dollars per barrel)  

 малопродајна цена на бензинским станицама (пондерисана продатим количинама 

по категоријама станица) бензина типа европремијум БМБ 95 и дизел горива 

евродизел , у РСД/литру деривата 

 девизни курс динара у односу на US долар. 

 

Подаци су месечни, за три године, серије података од јануара 2012. године до децембра 

2014. године.  

 

Прелиминарни резултати су показали да међузависност овако две уређене серије података 

не показају значајне коефицијенте корелације. [...] Излаз у програму E-views дат је у 

анексу I –статистички анекс. 

 

Табела 66. Корелациона матрица – обична корелација 

 

Имајући у виду да степен корелисаности измећу цена сирове нафте и малопродајних цена 

нафтних деривата може бити под утицајем са неком другом економском величином, поред 

обичних коефицијената корелације на оригиналним серијама података, у анализи су 

коришћени и парцијални коефицијенти корелације тако што је из полазних променљивих 

(малопродајне цене деривата изражене у РСД/литру) елиминисао утицај девизног курса 

динара у односу на долар. Упоређивањем обичних и парцијалних коефицијената 

корелације уочавамо разлике у резултатима. Овако добијен коефицијент корелације нешто 

је виши него у првом моделу, статистички су значајни добијени коефицијенти али и даље 

                                                 
57

 Bacon R. W. (1991) „Rockets and Feathers: The asymmetric Speed of Adjusment of U.K. Reatil Gasoline Prices 

to Cost Changes“, Energy Economics, 13: 211-218 
58

 Geweke (2004) Yang & Ye (2008) коментари на Peltzman (2000) 
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се не уочава значајна међузависност полазних променљивих. Излаз у програму E-views 

дат је у анексу I –статистички анекс. 

 

Табела 67. Корелациона матрица – парцијални коефицијенти корелације 

 

[...] Имајући у виду добијене резултате закључујемо да оцењени модели нису 

статистички поуздани за оцену међузависности и корелисаности полазних 

променљивих. 

 

Треба имати у виду да су модели оцењени са серијама месечних података, а да је феномен 

асиметрије у прилагођавању цена готово немогуће сагледати на месечним подацима, јер 

временски период прилагођавања у њима не може бити издвојен. Усклађивања цена 

домаће сирове нафте са ценама сирове нафте на светском тржишту врши се на дневној 

бази, док се усклађивање цена увозне сирове нафте са ценама нафте на светском тржишту 

најчешће врши на недељној основи, па из тог разлога сматрамо да су резултати 

корелисаности ове две величине коришћеним моделима очекивано ниски. 

 

Мишљења смо да детаљнија економетријска анализа зависности цена сирове нафте и 

малопродајних цена нафтних деривата на домаћем тржишту, а имајући у виду раније 

констатоване појаве и налазе у смислу постојања асиметрије цена и ценовног 

прилагођавања на тржишту нафте и нафтних деривата, захтева серије података на 

недељном нивоу за најмање једну а пожељно је две календарске године.   
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Анекс I 

 

Статистички анекс уз корелациону и регресиону анализу 

 

 

Табела 68. Корелациона матрица – Обична корелациона анализа 

 

Табела 69. Корелациона матрица – парцијана корелациона анализа 

 

Табела 70. Регресиона анализа  модел 1., подаци- индекси 

 

Табела 71. Регресиона анализа  модел 1., подаци- логаритмовани индекси 

 

Табела 72. Регресиона анализа  модел 2., подаци- стопе раста 
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 7. Закључци и препоруке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

На основу прикупљених података и анализе стања конкуренције на тржишту трговине на 

велико и тржишту трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2014. 

години, Комисија је извела следеће закључке: 

 

 У 2014. години долази до смањења произведене домаће сирове нафте од 4% у 

односу на претходну годину. Након вишегодишњег негативног тренда, увоз сирове 

нафте у 2013. години бележио је  раст од чак 51% у односу на 2012. годину, док је у 

2014. години увоз поново у паду и то за 10%. Према подацима које је Комисији 

доставио НИС за 2014. годину, из домаће набавке обезбеђено је 1,1 милиона тона 

сирове нафте, а из увоза око 1,5 милиона тона сирове нафте, што укупно 

представља 2,6 милиона тона нафте приказано у односу 57% : 43% у корист увозне 

нафте. 

 

Набавна цена сирове нафте из увоза је, као и претходних година, константно виша 

од набавне цене домаће нафте. Распон цена из различитих извора набавке је 

највећи у јануару и децембру када су просечне увозне цене сирове нафте више за 

[…]% односно […]% , док је у осталим месецима у распону од око […]% у мају до 

[…]% у априлу  На годишњем нивоу, просечна набавна цена увозне нафте била је 

за […]% виша од просечне набавне цене домаће нафте, што је нешто мање него у 

претходној години. Ипак евидентно је да је у месецима са највећим распоном у 

ценама, тај распон израженији него у претходним годинама. Такође је евидентно да 

је у 2014. години дошло до пада цена сирове нафте из оба извора набавке, па је тако 

цена сирове нафте у децембру била за [..]% нижа него у јануару, независно од 

извора набавке, док, посматрајући ланчано по месецима, цене из увоза и домаће 

цене нису увек ишле у истом смеру. 

 

 Производња нафтних деривата у 2014. години износила је 2,854 милиона тона, што 

је на нивоу производње у претходној години. У укупној структури производње 

нафтних деривата као и у претходном периоду доминира производња моторних 

горива (моторни бензини, дизел гориво, млазно гориво и ТНГ за моторна возила) 

чији је удео стабилан и чини /60-70/% укупне производње деривата нафте. 

Производња енергетских горива чинила је /10-20/%, а неенергетска производња 

/20-30/% укупне производње нафтних деривата. У укупној производњи нафтних 

деривата, појединачно највећи удео има производња дизел горива (/30-40/%), следе 

производња моторног бензина евро БМБ-95 (/10-20/%), производња лож уља (/10-

20/%) и примарних бензина (/10-20/%). Количине произведених нафтних деривата 

по основним категоријама су у највећој мери стабилне, док су у подкатегоријама, 

деривати европског квалитета заменили деривате који више нису у употреби. 

 

 У односу на 2013. годину, увоз моторних горива (бензин, дизел и ТНГ)  повећан је 

за 4%. Увоз дизел и моторних горива је стабилан, повећан свега 1%, односно 2% у 

односу на претходну годину, док је значајнији пораст увоза остварен код течног 

нафтног гаса и то за 13%. У укупном увозу моторних горива није се значајније 

изменила структура по типовима деривата. Увоз евродизела у укупном увозу 

моторних горива чинио је 65%, моторни бензини 7% и 28% течни нафтни гасови. 
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Концентрисаност тржишта увоза нафтних деривата и даље је веома висока. 

Тржишно учешће првих 5 односно 10 увозника деривата у укупном увозу тих 

деривата мерено рациом концентрације увоза изузетно је високо. У 2014. години 

првих 5 увозника увози 100% укупно увезених количина моторних бензина, преко 

80% дизел горива и 95% ТНГ-а док првих 10 увозника сваког од моторних  

деривата, увозе целокупне увезене количине по типу деривата. 

 

 

 На дан 31.12.2014. године, на снази је било укупно 17 лиценци за складиштење 

нафте, деривата нафте и биогорива, 28 лиценци за трговину нафтом, дериватима 

нафте, биогоривима и компримованим природним гасом (трговина на велико) и 432 

за обављање делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за 

снабдевање возила (трговина на мало). Из прегледа издатих лиценци и њиховог 

броја у периоду 2010-2014. година, уочава се тренд повећања броја издатих 

лиценци за складиштење нафте и лиценци за трговину на мало дериватима нафте, 

док се у исто време драстично смањује број издатих лиценци за обављање трговине 

на велико дериватима нафте. Основни  разлог смањења броја лиценцираних 

енергетских субјеката за обављање делатности трговине на велико, је пооштравање 

прописа у области трговине, којима се уређују минимални технички услови за 

обављање делатности, прво 2011, затим у 2013. години, као и пуна примена ових 

прописа у 2014. години. 

 

 На тржишту Републике Србије, НИС је једини произвођач нафтних деривата и 

један од најзначајнијих извора снабдевања учесника на тржишту, како трговине на 

велико, тако и трговине на мало дериватима нафте. Као једини домаћи произвођач 

нафтних деривата, НИС има доминантан положај на тржишту производње нафтних 

деривата на територији Републике Србије
59

.  

 

 Набавка деривата у велепродаји високо је концентрисана. Удео првих 5 добављача 

у укупној набавци нафтних деривата на велико, количински и вредносно исказано, 

у распону је 84%-100%. Углавном се структура највећих добављача привредних 

друштава није значајније променила у односу на 2013. годину. Са друге стране, 

удео првих 5 купаца у укупној велепродаји, значајно се разликује од једног до 

другог учесника на тржишту и креће се од свега око 2,5% код […], до 100% код [...] 

и […]. 

 

 Већина учесника на тржишту трговине на велико евро дизелом се снабдевала из 

домаћих извора. Безоловним моторним бензином евро премијум БМБ 95 и евро 

БМБ 98, чак 9 од 11 учесника се снабдева искључиво из домаћих извора. У 

структури набавке ТНГ-а и даље преовлађује набавка из домаћих извора и то код 5 

од 9 учесника на тржишту. Као и претходне године, удео увозне компоненте 

највећи је код ТНГ (46%), код евро дизела износи 21%, а најмањи је код безоловних 

моторних бензина евро премијум БМБ95 и евро БМБ98 (13%). 

 

                                                 
59

 приликом извођења овог закључка Комисија није имала у виду дефиницију релевантног тржишта у смислу 

члана 6. Закона о заштити конкуренције 
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 Од анкетираних учесника на тржишту који обављају делатност трговине на велико 

дериватима нафте, 14 је доставило структуру трошкова у велепродаји. Набавна 

вредност продате робе чини преко 95% укупних трошкова велепродаје, код већине 

учесника на тржишту који су посебно исказали трошкове велепродаје, док 

преосталих 5% чине оперативни трошкови. У структури оперативних трошкова, 

међу анкетираним учесницима различито су оптерећене поједине категорије 

трошкова. Према усменим информацијама представника удружења нафтних 

компанија, разлике у оперативним трошковима велепродаје, првенствено су 

узроковане различитом пословном политиком алокације трошкова складиштења 

нафтних деривата, а нарочито имајући у виду да су код највећег броја учесника на 

тржишту, трошкови логистике, поред поред трошкова зарада, најзначајнија ставка 

у укупним трошковима велепродаје.  

 

 Стављајући у однос остварене приходе у велепродаји и укупне трошкове 

велепродаје, израчунати пословни резултат остварен у велепродаји је код 9 од 14 

учесника позитиван, код 4 учесника негативан а код 1 учесника нису алоцирани 

трошкови на велепродају и малопродају. У поређењу са претходном годином, када 

је чак 9 анкетираних учесника пословало са негативним резултатом у велепродаји, 

у 2014. години, 3 учесника и даље бележе губитак у пословном резултату, 4 

учесника прелазе из негативне у позитивну зону, док 1 учесник са позитивним 

резултатом прелази у негативан.    

 

 Највеће приходе од велепродаје нафтних деривата има НИС и ти приходи су готово 

[…] виши од прихода првог следећег учесника на тржишту. Значајне приходе у 

велепродаји остварују и Кнез Петрол, Петробарт и Naftachem и Игмин петрол, док 

остали учесници на тржишту остварују велепродајне приходе ниже од […] РСД. 

Код највећег броја учесника на тржишту (код 9 од 14), приходи од продаје 

бензинским станицама чине највећу ставку у укупним велепродајним приходима, 

од којих су 4 у потпуности орјентисана на продају бензинским станицама ([…], 

[…], [...] и […]). Два учесника на тржишту су претежно орјентисана на продају 

индустрији и топланама ([...] и […]), док код 3 учесника на тржишту најзачајнију 

ставку у приходима чине приходи од продаје осталим потрошачима ([...], […] и 

[...]).  

 

 У сегменту трговине на мало нафтним дериватима, учесник на тржишту са 

убедљиво највећим бројем бензинских станица је и даље НИС са 323 активних 

бензинских станица, што чини око 28% њиховог укупног броја. Лукоил, са 115 

активних бензинских станица заузима око 10% тржишта, следе OMV са 61 

бензинском станицом или 5,14% и EKO Serbia и Кнез Петрол са по 4,30%, MOL 

Serbia са 3,04% и Еуро петрол са 1,6%, док преостали учесници на тржишту 

појединачно не прелазе 1% од укупног броја бензинских станица. Број бензинских 

станица се није значајно променио код учесника са највећим бројем станица, осим 

Лукоила који је смањио број бензинских станица и Кнез Петрола који је повећао 

број станица. 

 

 Набавка у сектору малопродаје деривата нафте је високо концентрисана. Првих 5 

добављача чини око 100% укупне набављене количине односно укупне вредности 
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набавке, код већине учесника на тржишту. Појединачно, највећи добављач у 

малопродаји је НИС а.д., a међу већим добављачима налазе се MOL Serbia, OMV и 

Еуро гас. 

 

 У односу на претходну годину нису се десиле значајније измене у структури 

набавке нафтних деривата у малопродаји. У структури набавке евро дизела у 2014. 

години преовлађује домаћа компонента. Једино се [...] (100%) у потпуности и 

делимично […] (36%), снабдевају овим дериватом из увоза. Учесници на тржишту 

се безоловним моторним бензином евро квалитета снабдевају првенствено из 

домаћих извора, осим [...] који се овим дероватом снабдева искључиво из увоза и 

[...] који 52% укупне набавке овог деривата  обезбеђује из увоза, док се ТНГ-ом 

већина учесника на тржишту у малопродаји снабдева из домаћих извора а […] и 

[…] се овим дериватом, као и претходних година, снабдевају значајним делом и из 

увоза (40%).  

 

 Оперативни трошкови пословања бензинских станица учествују са 4,5% до 10% у  

укупним трошковима малопродаје. Уколико посматрамо релативно учешће 

оперативних трошкова у укупним трошковима и упоредимо их са претходним 

годинама, евидентно је смањење ове групе трошкова код свих учесника на 

тржишту, осим код […]. У поређењу са претходном годином и оствареним 

пословним резултатом у малопродаји, сви учесници на тржишту који су пословали 

позитивно, послују тако и даље, с тим што […] који је прошле године у сектору 

малопродаје пословао са негативним пословним резултатом, у 2014. години послује 

позитивно, док је [...] исказао мање приходе од расхода у малопродаји, али 

посматрајући финансијске извештају за 2014. годину, у билансу успеха исказан је 

пословни добитак и на нивоу малопродаје, као и укупно, на нивоу пословних 

прихода и расхода.  

 

 Комисија није располагала агрегатним подацима о малопродаји нафтних деривата 

на територији Републике Србије, па је у ту сврху извела агрегатне податке из 

података Министарства финансија о приходима од акциза по врстама нафтних 

деривата. Укупна потрошња посматраних 5 деривата повећана је у 2014. години за 

2% у односу на претходну годину, али се није битније изменио редослед учесника 

по тржишном учешћу. Као учесник са највећим прометом, издваја се НИС са /20-

30/% тржиштог удела, док је први следећи учесник OMV са учешћем /5-10/%. 

Следе EKO Serbia са /5-10/% и Лукоил са /0-5/%, а иза њих Кнез Петрол са око /0-

5/%, MOL Serbia са /0-5/% и Еуро петрол са близу /0-5/%, док остали учесници 

појединачно не прелазе /0-5/%. Поредећи са претходном годином прометоване 

количине,а у складу са тим и тржишно учешће, повећали су […]и […], [...] и  […], 

док су прометоване количине и у вези са тим и тржишно учешће, смањили […], [...] 

и […]. 

 

 Посматрано по дериватима, укупна потрошња гасних уља повећана је у 2014. 

години за 5% у односу на претходну годину, али се није битније изменио редослед 

учесника по тржишном учешћу. Као учесник са највећим прометом издваја се 

НИС, са /20-30/% тржишног удела, док је први следећи учесник OMV са учешћем 

/5-10/%. Следе Лукоил са близу /0-5/%, EKO Serbia и Кнез Петрол са нешто мање 
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од /0-5/%, а иза њих су MOL Serbia са нешто мање од  /0-5/% и Еуро петрол са /0-

5/%, док остали учесници појединачно не прелазе /0-5/%. Укупна потрошња 

моторних бензина благо је повећана у односу на претходну годину, за 1%. Као 

учесник са највећим прометом  издваја се НИС са /40-50/% тржишног удела, док је 

први следећи учесник Лукоил са учешћем /5-10/%. Следе OMV са близу /5-10/% и 

EKO Serbia са /5-10/%. Остали учесници имају далеко мање учешће у промету овим 

дериватом. Укупна потрошња течног нафтног гаса смањена је за 10% у односу на 

претходну годину.Као учесник са највећим прометом  издваја се НИС са /10-20/% 

тржишног удела, док је први следећи учесник EKO Serbia са /5-10/%. Следе Лукоил 

и OMV са /5-10/%, затим Кнез Петрол са /5-10/%, MOL Serbia са /0-5/% и Еуро 

петрол са /0-5/%. Остали учесници имају мање од /0-5/% учешћа у промету овим 

дериватом. 

 

 Дизел горива – гасна уља чине доминантну ставку у укупном промету на мало код 

посматраних учесника на тржишту и њихов удео се креће од 48% до 77%. Код свих 

учесника на тржишту појединачно, највећи удео у промету остварује евро дизел и 

његов удео се креће од 44% до 77%. Моторни бензини (евро премијум БМБ95 и 

евро 98) у укупном промету учествују од 11-28%. Удео моторног бензина евро 

премијум БМБ95 у укупном промету износи 10-25%, док је удео евро БМБ 98 од 

0,4% до 8,6%. Удео ТНГ ауто гаса кретао се од 10% код […].,  до 25% код [...], док 

код […] целокупан промет на мало чини ТНГ.  

 

 У односу на претходну годину, промет по бензинској станици се различито кретао 

код учесника на тржишту, па је тако код […] остао стабилан, код три учесника се 

повећао: […] (23%), [...] и [...] (5-6%), док се код три учесника смањио и то: […] 

(19%), [...] (10%) и […] (5%). 

 

 Укупан приход од продаје деривата различито се кретао код учесника на тржишту. 

Код 3 учесника је повећан приход у односу на претходну годину,  највише код [...] 

(77%), затим […] (33%) и […] (7%). Код [...] и […] приход је благо смањен док је 

код […] и […] смањен 4% односно 6%. Убедљиво највећи приход од продаје 

нафтних деривата на мало остварио је НИС и то […] више од првог следећег 

учесника - OMV, који је по висини прихода од продаје деривата претекао Лукоил, 

затим следе Eko Serbia и Кнез Петрол, који је по висини прихода претекао MOL 

Serbia. 

 

Велепродајне цене нафтних деривата 

 

 На велепродајном тржишту моторног бензина евро премијум БМБ95 подаци о 

набавним ценама овог деривата показују да су [...] и […] ценовно 

најконкурентнији. Од посматраних учесника у највећем броју месеци, […] има 

најниже продајне цене у просеку око 2 динара ниже од осталих учесника, док су 

цене код осталих учесника на тржишту релативно уједначене. Разлика између 

просечне продајне и набавне цене је највиша код [...] (4,5 динара), затим код [...] 

(2,1 динара) и […] (2,6 динара), док је  код осталих учесника та разлика у просеку 

до 1 динара по литру бензина. Евидентно да увозници овог деривата остварују 

вишу разлику у цени од учесника који се овим дериватом снабдевају на домаћем 
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тржишту. На велепродајном тржишту моторним бензином БМБ98 током 2014. 

године у сегменту набавних цена, […] је ценовно најконкурентнији у свим 

месецима У велепродаји овог деривата продајне цене су уједначене и разлике међу 

продајним ценама различитих учесника у просеку су око 1 динар/литру деривата. 

Најниже набавне цене дизел горива евро дизел од учесника који су се овим 

дериватом снабдевали на домаћем тржишту, имао је […], док је код осталих 

учесника на тржишту цена набавке по литру овог деривата у просеку виша за 3-7 

динара.  […] и [...] у просеку су најконкурентнији на овом тржишном сегменту, док 

остали учесници на тржишту овај дериват продају у просеку за 2,00 до 3,00 дин/лит 

скупље. Највећу разлику између просечне набавне цене и продајне цене на 

велепродајном тржишту евро дизела имао је […], и она је износила просечно 3,9 

дин/лит. Следе [...] и […] са нешто нижом оствареном разликом у цени од 3 

динара/литру.  

 

 Приликом доставе података о калкулацијама велепродајних цена нафтних деривата 

одређени број анкетираних учесника изјаснило се да продајне цене не базира на 

сопственим калкулацијама већ да прате кретање цене главних конкурената. Исти 

закључци могу се донети и праћењем кретања цена на месечном нивоу, односно 

кретања месечних ланчаних индекса међу учесницима на тржишту, који је по 

правилу, код свих учесника на тржишту у истом правцу и са истим интензитетом 

промене, па можемо закључити да учесници на тржишту свесно прате понашање 

конкурената, односно других учесника на тржишту како би цену својих 

производа одредили према њиховим ценама. Комисија није утврдила да је 

наведена пракса резултат усклађеног деловања учесника на тржишту, јер није 

утврђено да се посматрано понашање не може објаснити другим, вероватнијим 

разлозима. Зато се, за сада, не може тврдити да „паралелно понашање“ учесника на 

тржишту представља повреду конкуренције, посебно на тржишту деривата нафте 

које представља тржиште хомогених, односно недиференцираних производа, 

тржиште на којем су цене транспарентне, а трошкови произвођача исти или слични 

али ово понашање захтева додатну пажњу Комисије у наредном периоду, као и 

подробније економетријске и све друге потребне анализе. 

 

Малопродајне цене нафтних деривата 

 

 У малопродаји моторног бензина евро премијум БМБ95, најнижу просечну 

набавну цену из домаће набавке имао је […] и она је за просечно 3-5,00 дин/лит 

нижа од просечних набавних цена осталих учесника на тржишту Најнижу просечну 

малопродајну цену имали су […] и […]. Уколико у однос ставимо просечне 

набавне цене овог деривата из оба извора набавке, пондерисане набављеним 

количинама и просечне продајне цене на свим категоријама бензинских станица, 

пондерисане продатим количинама, евидентно је да учесници на тржишту 

остварују значајне разлике у цени. Највећу просечну разлику између просечне 

продајне цене и просечне набавне цене имао је [...] (27,00 дин/лит), док су остали 

учесници на тржишту имали позитивну разлику у цени у распону 13-18 динара по 

литру. Уколико то упоредимо са разликама у цени у претходној години, евидентно 

је да су оне остале у истим апсолутним износима. 
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 Просечне пондерисане набавне цене евродизела из оба извора набавке, показују да 

је […] најконкурентнији у набавци и да су његове цене за 2-5 динара ниже од 

осталих, док [...] најскупље плаћа овај дериват, око 10 динара скупље од осталих. 

Најјефтинији евро дизел на свим категоријама бензинских станица продавао је […], 

следи […] и […] (око 3 динара скупљи од […]), док су најскупљи евро дизел 

продавали […] и […] (5-6 динара скупљи од […]). Највећу просечну разлику 

између просечне продајне цене и просечне набавне цене имао је [...] и […] (17 

динара/литру), док су остали имали 12-15 динара, а најмање […] са 8 дин/лит. 

Упоређујући са претходном годином, распон разлика у цени се смањио и у 

апсолутном износу као просек, али и међу учесницима на тржишту. 

 

 Када се посматрају пондерисане набавне цене течног нафтног гаса  и обзир узму 

оба извора набавке, ценовно су најконкурентнији […] и […]. Најниже просечне 

малопродајне цене ТНГ-а на бензинским станицама, као и претходне године, имао 

је […]. Учесници на тржишту остваривали су позитивне разлике у цени између 

просечне продајне цене и просечне набавне цене и мало су више од разлика у цени 

које су остварили  претходне године. Тако је највећу разлику у цени остварио […], 

чак 21 динар/литру, док су остали остварили разлику у цени у просечном распону 

11-15 динара/литру. 

 

 Закључак је да малопродајна нето цена бензина БМБ 95 и дизел горива евродизел, 

покрива набавну вредност продате робе, као и припадајуће оперативне трошкове 

малопродаје сваког од учесника појединачно по достављеном прорачуну и да 

учесници на тржишту остварују позитивну разлику у цени. Након покрића свих 

трошкова малопродаје, учесници на тржишту просечно остварују разлику у цени у 

распону 5-15 динара/литру евродизела, односно 5-18 динара по литру бензина 

европремијум БМБ 95. Интересантно је да се ова остварена разлика у цени 

нарочито повећава у децембру месецу, када је већина нафтних компанија, 

остварила највише разлике у цени, захваљујући паду набавних цена деривата, а у 

вези са падом цена сирове нафте.  

 

 За анализу феномена ценовног прилагођавања коришћене су серије података: (1) 

цена сирове нафте типа URAL med Spot price FOB (dollars per barrel), (2) 

малопродајна цена на бензинским станицама (пондерисана продатим количинама 

по категоријама станица) бензина типа европремијум БМБ 95 и (3) дизел горива 

евродизел и (4) девизни курс динара у односу на US долар. Прелиминарни 

резултати су показали да међузависност овако две уређене серије података не 

показају значајне коефицијенте корелације. Треба имати у виду да су модели 

оцењени са серијама месечних података, а да је феномен асиметрије у 

прилагођавању цена готово немогуће сагледати на месечним подацима, јер 

временски период прилагођавања у њима не може бити издвојен. Усклађивања 

цена домаће сирове нафте са ценама сирове нафте на светском тржишту, врши се 

на дневној бази док се усклађивање цена увозне сирове нафте са ценама нафте на 

светском тржишту најчешће врши на недељној основи, па из тог разлога сматрамо 

да су резултати корелисаности ове две величине коришћеним моделима, очекивано 

ниски. Анализе на недељним подацима и захтевнији модели корелационе, 

регресионе и анализе временских серија, биће коришћени у наредној анализи. 
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 Комисија је установила да на свим посматраним сегментима тржишта нафте и 

нафтних деривата у Републици Србији постоји значајна концентрација тржишне 

моћи вертикално интегрисаних учесника на тржишту.  

 

 Такође, Комисија је уочила да код вертикално повезаних пословних система, 

постоји недовољна транспарентност у вођењу евиденције пословних података у 

смислу јасне и прецизне алокације припадајућих (заједничких) трошкова унутар 

сваког од профитних центара и интерних трансферних цена (интерних фактура), 

као и трансферних цена између повезаних лица. С тим у вези, Комисија није  могла 

да утврдити да ли постоје трансфери између профитних ценатара вертикално 

интегрисаних учесника на тржишту, који послују на различитим тржишним 

сегментима и на различитим националним тржиштима, а што може индиковати 

постојање претпоставки за могуће повреде конкуренције. 

 

 Комисија у том смислу планира да у наредном периоду посвети додатну пажњу 

овом тржишту са циљем објективног сагледавања свих релевантних података и 

чињеница које могу бити од значаја за спречавање односно откривања повреда 

конкуренције, ради обезбеђења заштите конкуренције на релевантном тржишту. 
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Преглед препорука по којима није поступљено а изнете су у претходним 

извештајима о извршеним анализама тржишта нафте и нафтних деривата  

 

Препоруке Препоруке 

дате 
Напредак у 

односу на 

период када 

је препорука 

први пут 

дата 

Напредак 

у односу 

на 

претходни 

извештај 

Вођење статистичке евиденције података о нафти 

и нафтним дериватима 

2012. г. Одређени 

напредак* 

Без 

напретка 

Унапредити транспарентност пословних 

података у смислу јасне алокације припадајућих 

трошкова унутар сваког од профитних центара  

вертикално интегрисаних учесника на тржишту 

2014. г.  Без 

напретка 

Приликом измене прописа из сектора енергетике 

и доношења нових прописа који могу утицати на 

стање конкуренције на тржишту, обратити се 

Комисији за заштиту конкуренције захтевом за 

мишљење   

2014. г.  Без 

напретка 

*донета подзаконска акта али се у пракси не спроводе 

 

На нивоу Републике Србије, и даље не постоји статистичка евиденција података о нафти и 

нафтним дериватима у свим фазама производног и прометног циклуса које су дужне да 

обезбеде надлежна министарства и Агенције у  Влади Републике Србије (Министарство 

рударства и енергетике, Министарство трговине, туризма и телекомуникација и  Агенција 

за енергетику). 

 

Кључни проблем представља непостојање агрегатних података о промету на велико и 

промету на мало нафтних деривата укупно, и то по врстама деривата као и појединачним 

привредним субјектима. На основу ових података би се прецизније утврдили тржишни 

удели учесника на тржишту и њихова стварна тржишна моћ. 

 

Према информацијама које су достављене Комисији од стране надлежних органа, ни  

један државни орган не располаже егзактним податком о укупном броју безинских 

станица и број бензијских станица по категоријама (аутопут, град, село, магистарални 

пут). 

 

Енергетски субјекати који обављају делатност производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте имају обавезу да, у складу са чланом 171. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 57/11,80/11 и 93/12), сада члан 335. Закона о енергетици 

„Службени гласник РС“ бр. 145/2014), Министарству енергетике на месечном нивоу 

достављају податке о набавци и продаји нафте и деривата нафте, податке о ценама 

деривата нафте као и друге податке. 

 

Из наведених разлога, надлежна министарства и Агенција и даље су дужна да, обезбеде 

праћење података, устроје односно ажурирају благовремено вођење евиденција на 
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месечном односно годишњем нивоу, са стањем на дан 31. децембар предходне године, и 

то: 

 

Код енергетске делатности трговине на велико нафтним дериватима и трговине на мало 

нафтним дериватима ( станице за снабдевање горивом моторних возила), по привредним 

субјектима који поседују лиценцу за обављање те делатности и укупно за све привредне 

субјекте, по свим врстама деривата појединачно и збирно за све деривате, на територији 

Републике Србије: 

 

- Промет на велико нафтних деривата (у литрима), 

- Приход од велепродаје нафтних деривата (у РСД), 

- Промет на мало нафтних деривата (у литрима), 

- Приход од малопродаје нафтних деривата (у РСД), 

- Укупан број безинских станица и број бензиских станица по категоријама. 

 

 

Комисија на основу претходно изнетих закључака и уочених појава на анализираним 

тржиштима али и констатујући стање по раније изнетим препорукама, доноси 

следеће препоруке: 

 

 Континуирано праћење сектора нафте захтева статистичку евиденцију података о 

нафти и нафтним дериватима у свим фазама производног и прометног циклуса, 

која у овом тренутку не постоји. Кључни проблем представља непостојање 

агрегатних података о промету на велико и промету на мало нафтних деривата, 

укупно, по врстама деривата, као и по појединачним привредним субјектима, на 

основу којих би се прецизно утврдили тржишни удели учесника на тржишту и 

њихова стварна тржишна моћ. Ниједна од надлежних институција, којима се 

Комисија у поступку секторске анализе обратила, таквим подацима не 

располаже. Осим агрегатних података о промету нафтних деривата, ниједна 

државна инстутуција не располаже ни егзактним податком о укупном броју 

бензинских станица, већ се углавном говори о проценама.  

 

Комисија је имала у виду обавезу енергетских субјеката који обављају делатност 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, да, у складу са чланом 171 

Закона о енергетици („Службени гласник РС“ број 57/11,80/11 и 93/12), сада члан 

335. Закона о енергетици „Службени гласник РС“ бр. 145/2014), Министарству 

енергетике на месечном нивоу достављају податке о набавци и продаји нафте и 

деривата нафте, податке о ценама деривата нафте као и друге податке. Стога је 

Комисија основано претпоставила да Министарство енергетике располаже 

агрегатним подацима о броју бензинских станица и прометовању нафтним 

дериватима на велико и мало, збирно за све деривате и појединачно по 

наведеним врстама деривата и поменуте податке дописом затражила од 

министарства. У одговору на допис нису достављени тражени подаци, а према 

усменим информацијама добијеним из министарства, наведено је да и поред 

законске обавезе, субјекти нису редовни у достављању података а осим 

наведеног постоји и проблем недовољних капацитети да се пристигли подаци 
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обраде и систематизују, па је општи закључак да се у пракси ове законске 

одредбе не спроводе. 

 

С обзиром на значај сектора нафте за енергетску делатност и привреду у целини, 

неопходно је да се препозна важност формирања једне свеобухватне и ажуриране 

базе података, те да преко Министарства енергетике, Агенције за енергетику и 

других релеватних институција, обезбеди праћење следећих података и устроји 

вођење евиденција на месечном, односно годишњем нивоу, са стањем на дан 

31.12. претходне године, и то:  

 

Код енергетске делатности трговине на велико нафтним дериватима, по 

привредним субјектима који поседују лиценцу за обављање те делатности и укупно 

за све привредне субјекте, по свим врстама деривата појединачно и збирно за све 

деривате, на територији Републике Србије: 

1) Промет на велико нафтних деривата (у литрима),  

2) Приход од велепродаје нафтних деривата (у РСД).  

 

Код енергетске делатности трговине на мало нафтним дериватима (станице за 

снабдевање горивом моторних возила), по привредним субјектима који поседују 

лиценцу за обављање те делатности и укупно за све привредне субјекте, по свим 

врстама деривата појединачно и збирно за све деривате, на територији Републике 

Србије: 

1) Промет на мало нафтних деривата (у литрима),  

2) Приход од малопродаје нафтних деривата (у РСД),  

3) Укупан број бензинских станица и број бензинских станица по категоријама 

(аутопут, град, село, магистрални пут). 

 

С тим у вези, Комисија, уз пуно уважавање проблема који се односе на 

недовољне капацитете, очекује од надлежног министарства да у наредном 

периоду доследно спроводи закон, како би се омогућила ефикасна примена не 

само Закона о енергетици, већ и свих прописа који непосредно или посредно 

уређују ову област. 

 

 Учесници на тржишту на различит начин обрачунавају и исказују исте категорије 

трошкова, што отежава упоредну анализу њиховог пословања. Из овога даље 

произлази да није могуће извршити поделу трошкова на фиксне и варијабилне, као 

и њихову алокацију на носиоце трошкова, односно на деривате, како би се 

извршило њихово упоређивање са оствареним маржама. Осим наведеног уочено је 

да учесници на истом нивоу дистрибуције (велепродаје односно малопродаје) на 

потпуно различит начин евидентирају исте врсте трошкова. Иако је делимично 

објашњење да је то првенствено узроковано различитим својинским статусом 

складишних капацитета, евидентно је не постоје опште прихваћени поуздани и 

проверљиви кључеви за расподелу заједничких трошкова који се евидентирају на 

велепродајном односно малопродајном тржишту а посебно код вертикално 

повезаних пословних система.  
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С тим у вези потребно је обезбедити транспарентност у вођењу пословних података 

у смислу јасне и прецизне алокације припадајућих (заједничких) трошкова унутар 

сваког од профитних центара и створити систем поузданих, проверљивих и 

транспарентних калкулација интерних услуга центара трошкова, односно врста или 

група активности чији се трошкови интерно реалоцирају (трансферне цене), као и 

коначних учинака продатих деривата на нивоу малопродаје.   

 

Комисија очекује од вертикално интегрисаних учесника на тржишту да евиденцију 

пословних података (пословних промена), воде на начин који ће обезбедити 

транспарентност, како би била отклоњена свака сумња у постојање могућих 

повреда конкуренције.  

 

 Комисија и овом приликом истиче значај регулативе у овом сектору као фактора 

који би требало да обезбеди дугорочну стабилност са аспекта адекватног 

планирања пословања учесника на тржишту, имајући у виду да честе измене 

прописа везане за овај сектор у великој мери мењају слику тржишта у кратком 

року, као и да такве измене нису резултат тржишне утакмице већ унапред 

прописаних „правила игре“. Пракса честе измене прописа и замене постојећих 

баријера новим, неприхватљива је, како са становишта правила заштите 

конкуренције, тако и са становишта правне сигурности, не само учесника на 

тржишту који већ делују на њему, већ и потенцијалних конкурената.  

 

Стога би надлежни државни органи приликом доношења прописа, односно аката 

који могу утицати на стање конкуренције, морали превасходно да за циљ имају 

успостављање таквог правног оквира и модела понашања који ће омогућити 

слободну конкуренцију на тржишту која доприноси остварењу економског 

напретка и добробити друштва, а нарочито потрошача. Наравно требало би имати у 

виду улогу, значај и надлежности Комисије за заштиту конкуренције. С тим у вези, 

неприхватљиво је да се Комисији не доставе на мишљење системски закони, 

односно подзаконски прописи која имају или могу имати утицај на стање 

конкуренције на тржишту.    

 

 С обзиром на значај сектора нафте за енергетску делатност али и за привреду у 

целини и стандард становништва, у условима слободног приступа тржиштима и 

слободног формирања цена али и постојеће структуре тржишта, Комисија ће и у 

наредном периоду пратити са посебном пажњом понашање учесника на тржишту и 

околности које указују на повреде Закона о заштити конкуренције и у том смислу 

ће наставити са анализом стања конкуренције на тржишту нафте и нафтних 

деривата и у наредном периоду. 

 

 

 


