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I МЕТОДОЛОШКИ И ПРАВНИ ОКВИР И ИЗВОРИ ПОДАТАКА 

 
1. Методолошки оквир, обухват анализе и извори података 

 

Комисија за заштиту конкуренције, 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 за заштиту конкуренције (у даљем тексту Комисија) са 54. седнице 

одржане 29. децембра 2015. године, спроводи секторску анализу тржишта трговине на 

велико и трговине на мало дериватима нафте. 

 

У претходном периоду, Комисија је израдила пет секторских анализа предметног 

тржишта:  

1. Извештаје о анализи стања тржишта увоза, прераде, велепродаје и малопродаје 

нафте и деривата нафте у периоду 2008-2010. године,  

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

дериватима нафте у 2011. години,  

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

дериватима нафте у 2012. години,  

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

дериватима нафте у 2013. години и  

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

дериватима нафте у 2014. години. 

 

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

прераде нафте, трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте, ради 

идентификовања потенцијалних тржишнх слабости, односно постојања услова за 

повреде конкуренције. 

 

Предмет секторске анализе је утврђивање односа између главних конкурената на 

претходно дефинисаним тржишним сегментима и процена њиховог тржишног учешћа 

и релативне снаге. 

 

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 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 нафтних деривата, по роби и увозницима; 

 Подаци Министарства финансија о укупно наплаћеним приходима од акциза, по 

врстама деривата; 

 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; 

 Јавно доступни подаци на интернет мрежи.  

 

Узорком су обухваћени учесници на тржишту од којих су подаци прикупљани и 

претходних година, у циљу очувања континуитета из претходног периода и праћења 

динамике одређених индикатора. Наиме, узорком је обухваћен једини привредни 
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субјект који је регистрован за експлоатацију сирове нафте, два привредна субјекта која 

су произвођачи нафтних деривата, сви трговци на велико нафтом и нафтним 

дериватима, као и привредни субјекти чији промет у трговини на мало чини значајан 

део укупног промета, односно чије бензинске станице чине преко 50% укупног броја 

бензинских станица. Све наведено, као и чињеница да су узорком обухваћене све 

чланице Удружења нафтних компанија Србије, говори у прилог репрезентативности 

изабраног узорка. 

 

Од учесника обухваћених узорком је захтевано да, у зависности од делатности којом се 

баве, доставе податке који се односе на  производњу и прераду нафте, велепродају и 

малопродају нафтних деривата. 

  

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); 

 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); 

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

 

Подаци који се односе на велепродају и малопродају могу се груписати у две 

категорије: општи и посебни подаци. 
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Општи подаци о велепродаји нафтних деривата односе се на: 

 највеће добављаче моторних бензина и дизел горива, исказано количински и 

вредносно;  

 трошкове пословања, приказано по појединим категоријама трошкова; 

 укупне приходе и приходе по појединим категоријама купаца. 

 

Посебни подаци о велепродаји односе се на: 

 набављене количине и набавне цене деривата нафте, према извору набавке; 

 продате количине и продајне цене деривата нафте, према категорији купаца; 

 калкулацију велепродајне цене деривата нафте. 

 

Општи подаци о малопродаји односе се на: 

 број бензинских станица; 

 приходе од продаје деривата, приходе од пратећих делатности и укупне приходе 

по категоријама бензинских станица; 

 трошкове пословања по категоријама бензинских станица; 

 највеће добављаче моторних бензина и дизел горива исказано количински и 

вредносно. 

 

Посебни подаци о малопродаји односе се на: 

 набављене количине и набавне цене деривата нафте, према извору набавке; 

 продате количине и продајне цене деривата нафте, према категорији бензинских 

станица; 
 калкулацију малопродајне цене деривата нафте. 

 

Поред општих и посебних података о малопродаји и велепродаји, од учесника је 

захтевано да доставе и недељне малопродајне цене деривата евро премијум БМБ 95 и 

деривата евро дизел,  које су биле важеће на бензинским станицма на ауто-путу и у 

граду и то за претходне две године. 

 

Приликом дефинисања тржишта за потребе предметне секторске анализе, Комисија је 

посматрала целокупан ланац снабдевања у овом сектору привреде и утврдила да је 

анализу стања конкуренције потребно спровести на следећим тржиштима: 

 

1. тржишту производње и прераде нафте и деривата нафте; 

2. тржишту трговине на велико дериватима нафте; 

3. тржишту трговине на мало дериватима нафте. 

 

Поред овако шире дефинисаних тржишта, Комисија је утврдила да је за потребе 

секторске анализе, потребно извршити додатну сегментацију на: 

 

- тржиште трговине на велико моторним бензинима; 

- тржиште трговине на велико дизел горивима; 

- тржиште трговине на велико течним нафтним гасом 

- тржиште трговине на мало моторним бензинима; 

- тржиште трговине на мало  дизел горивима; 
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- тржиште трговине на мало течним нафтним гасом.
1
 

 

Истраживање је спроведено применом канцеларијског (desk) метода истраживања. 

Предмет и циљ анализе, учинили су неопходном примену комбинације квалитатитвних 

и квантитативних техника у обради  прикупљених података. Методе које су коришћене 

у поступку израде секторске анализе су метод дескрипције, метод компарације и 

статистички метод. У ценовној анализи кретања цена нафте и нафтних деривата 

коришћене су  корелациона и регресиона анализа.

                                                 
1
 Комисија је додатну сегментацију извршила само за потребе секторске анализе, имајући при том у виду 

чињеницу да се тржиште моторних бензина и тржиште течног нафтног гаса не могу у потпуности 

третирати као два одвојена тржишта.  
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2. Релевантни правни оквир у 2015. години 

 

Основни прописи којима су уређени правни односи на тржишту деривата нафте чине 

Закон о енергетици („Сл. гласник РС“,  бр. 145/2014) и Закон о трговини („Сл. гласник 

РС“, бр.53/2010 и 10/2013). 

 

Током 2015. године дошло је до измене неких од  прописа у овој области и то: 

 

1. Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 

51/2015) 

 

Значај ове уредбе огледа се пре свега у контроли наплате прихода од акциза на нафтне 

деривате и смањењу удела горива у нелегалним токовима.  Проширен обухват нафтних 

деривата који се маркирају дао је добре резултате по питању побољшања наплате 

акциза и припдајућег дела ПДВ од друге половине 2014. и током 2015. године.
2
 

 

2. Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива, („Сл. гласник РС“, 

бр. 97/2015)  

 

Овом уредбом чија је примена почела од 1. децембра 2015. године,  ближе се одређују 

услови, начин и поступак мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива. 

Доношење уредбе имало је за циљ унапређење квалитета деривата нафте на тржишту 

Републике Србије, заштиту потрошача деривата нафте и смањење емисије штетних 

гасова у атмосферу. Сагласно међународном јавном тендеру за лице које ће 

спроводити услугу обележавања (маркирања) деривата нафте у Републици Србији, а 

која обухвата и обезбеђење мониторинга на захтев Министарства рударства и 

енергетике, изабрана је група понуђача коју заступа „SGS Beograd“ doo Београд.  

 

3. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији 

(„Сл.гласник РС, бр. 87/2015)  

 

4. Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. 

гласник РС“, бр. 111/2015) 

 

5. Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима 

нафте и биогоривом („Сл. гласник РС“,  бр. 68/2013) и Правилник о измени и допунама 

Правилника о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима 

нафте и биогоривом („Сл. гласник РС“,  бр. 81/2015) 

 

У Правилнику о измени и допунама Правилника о минималним техничким условима за 

обављање трговине дериватима нафте и биогоривом је, у циљу усклађивања  са 

Законом о енергетици из децембра 2014. године, поред  претходно наведена три вида 

трговине која обухватају трговину на мало у станицама за снабдевање возила 

моторним и другим горивима, трговину на велико и трговину на станицама за 

снабдевање пловних објеката дериватима нафте, укључена и трговина на мало ван 

станица за снабдевање превозних средстава енергетским горивима и горивима за 

снабдевање спортских авиона. 

                                                 
2
 Фискална кретања: Годишњи извештај за 2015. годину и анализа текућих трендова, Фискални савет, 

Република Србија 
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Када је реч о прописима који се односе на фискалну политику, дошло је до следећих 

измена: 

 

1. Уредба о висини, начину обрачуна,  плаћања и располагања накнадом за формирање 

обавезних резерви нафте и деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 53/2015) 

 

Висина накнаде за формирање обавезних резерви је износила 2,6 дин/лит за безоловни 

моторни бензин и авионски бензин, 2,6 дин/кг за гасна уља, течни нафтни гас и уља за 

ложења и 0,10 дин/кг за млазна горива. 

 

2. Закон о акцизама ( „Сл. гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 

72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 

101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15) 

 

Износи акциза на моторна горива предвиђен Законом о акцизама, а који су били у 

примени у 2015. години приказани су у табели број 1: 

 
Табела 1– Износ акциза у 2015. години 

Врста деривата нафте 
Износ акцизе по 

јединици мере 

Оловни бензини 55,00 дин/лит 

Безоловни бензини 50,00 дин/лит 

Дизел горива, гасна уља 50,00 дин/лит 

Течни нафтни гас  40,00 дин/кг 

Биогорива 46,00 дин/лит 

 

Стопа пореза на додату вредност у 2015. години износила је 20%. 

 

Важно је поменути и да је један литар деривата, поред фискалних дажбина, био 

„оптерећен“ и ценом услуге маркирања и ценом услуге мониторинга чији сe износ 

објављује у Службеном гласнику Републике Србије. Висина накнаде за услугу 

маркирања износила је 0,28 динара по литру, док је висина накнаде за услугу 

мониторинга износила 0,09 динара по литру.
3
 

                                                 
3
 Цена услуге обележавања (маркирања) деривата нафте („Сл. Гласник РС“, бр. 2/2014,87/2014,139/2014 

и 55/20115- др.одлука) 
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II Тржиште производње и прераде нафте и нафтних деривата 

 

Биланс нафте, деривата нафте и биогорива, као део Енергетског биланса, обухвата 

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

производњу, увоз, извоз и потрошњу нафтних деривата.  

 

У Енергетском билансу Републике Србије за 2016. годину приказани су подаци који се 

односе на реализацију за 2014. годину, процену стања за 2015. годину и план за 2016. 

годину.  

  
1. Производња и увоз сирове нафте 

 

Подаци о произведеним количинама и нето увозу сирове нафте приказани су у табели 

број 2: 

 
Табела 2– Производња и нето увоз сирове нафте 

Процена (у 000 t) План (у 000 t)

2013. 2014. 2015. 2016.

Производња сирове нафте 1.196 1.143 1.047 1.047

Нето увоз сирове нафте 1.745 1.759 1.962 2.276

Укупно расположива сирова 

нафта 2.941 2.902 3.009 3.323

Реализација (у 000 t)

 
Извор: Енергетски биланс Републике Србије за 2016. годину 

 

На основу података приказаних у табели број 2 може се видети да је у Републици 

Србији у 2014. години произведено око 1,1 милиона тона,  док је око 1,8 милиона тона 

сирове нафте обезбеђено из увоза, што значи да је домаћа производња покрила око 

41% укупних потреба, док је преосталих 59% обезбеђено увозом.  Према проценама за 

2015. годину, домаћа производња у висини од око милион тона чинила је око 35% 

укупно расположиве сирове нафте, док је око 2 милиона тона, односно 65% обезбеђено 

из увоза. Са друге стране, према плану за 2016. годину, снабдевање сировом нафтом ће 

бити обезбеђено из домаће производње у износу од око милион тона што ће чинити 

око 32%, док ће део обезбеђен из увоза износити око 2,3 милиона тона што ће чинити 

око 68% укупних потреба за сировом нафтом. 

 

На основу података приказаних у табели број 2 може се закључити да се структура 

извора сирове нафте из године у годину мења у корист набавке из увоза. 

 

Наиме, анализирајући тренд кретања количине сирове нафте произведене у земљи, 

може се уочити да се смањење домаће производње, забележено у 2014. години, 

наставило и у 2015. години. Према проценама, домаћа производња у 2015. години је 

смањена за око 8% у односу на претходну годину,  док се према плану за 2016. годину 

очекује да домаћа производња остане на нивоу из претходне године. 

 

Када је реч о сировој нафти из увоза, процене указују на то да је у 2015. години дошло 

до повећања набављених количина за 12%, при чему ће се такав тренд раста наставити 

и према плану за 2016. годину. 

 

Једина компанија која се у Републици Србији бави истраживањем и производњом 

нафте и гаса је НИС.  На основу података достављених од стране НИС-а и приказаних 
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у табели број 3 може се видети да је у 2015. години из домаће производње обезбеђено 

око […]  тона сирове нафте,  а из увоза око […] тона. Домаћа производња је чинила 

36%, док је увозна нафта чинила 64% укупне набавке.
4
 

 
Табела 3– Структура набавке сирове нафте 
Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 

(подаци из Табеле 3 представљају заштићене податке) 

 

Графички приказ односа домаће и увозне нафте приказан је на дијаграму број 1: 
 

Дијаграм 1  - Структура набавке сирове нафте 
Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 

(подаци из Дијаграма 1 представљају заштићене податке) 
 

Поредећи набавне цене сирове нафте из домаће производње и увоза, приказане у 

табели број 4, може се видети, да је, као и претходних година, у 2015. години, набавна 

цена увозне нафте била виша током свих месеци у години.  

 
Табела 4 – Набавна цена сирове нафте (УСД/t) 
Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 
(подаци из Табеле 4 представљају заштићене податке) 

 

На основу података датих у табели број 4 може се уочити да је највећи распон цена 

између ова два извора набавке забележен у јануару и децембру када су просечне цене 

увозне нафте биле за […]%  више од цена домаће нафте. Висок распон у корист цена 

увозне нафте забележен је и у марту, августу и октобру  када су оне за […]%, […]%  и 

[…]%  респективно биле више од цена домаће нафте. Посматрано на годишњем нивоу 

просечна цена сирове нафте из увоза је за око […]% била виша од цене сирове нафте 

набављене на домаћем тржишту. 

 

Упоредни преглед кретања набавних цена домаће и увозне сирове нафте приказан је на 

дијаграму број 2: 

 
Дијаграм 2 – Упоредни преглед кретања набавних цена домаће и увозне нафте (УСД//t) 
Извор: Калкулација на бази података НИС 

 

(подаци из Дијаграма 2 представљају заштићене податке) 

 

На основу дијаграма број 2 може се видети да је током 2015. године дошло до пада 

цене сирове нафте из оба извора набавке, па је тако цена и домаће и увозне нафте у 

децембру била за […]% нижа у односу на цену у јануару. Битно је напоменути да су се 

цене увозне и домаће нафте кретале у истом смеру, при чему је коефицијент корелације 

био изузетно висок и износио 0,98. 

 

                                                 
4
 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  аката и о 

замени, односно изостављању (анонимизацији) података у актима Комисије за заштиту конкуренције.   
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Јачање долара у односу на динар наставило се и током 2015. године, па је тако 

просечна вредност званичног средњег курса динара према долару била за 22,95% виша 

у односу на претходну годину. Вредност курса кретала се од 99,4641 РСД на дан 

01.01.2015. године до 111,2468 РСД на дан 31.12.2015. године, што представља раст 

курса од 11,84%.  

 

Кретање цена сирове нафте и курса долара представљаће значајне варијабле у ценовној 

анализи која ће бити приказана у посебном делу овог извештаја.  
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2. Производња и увоз деривата нафте 

 

 

2.1. Производња деривата нафте 

 

Према подацима које је доставио НИС, један од највећих вертикално интегрисаних 

енергетских система у Југоисточној Европи, у 2015. години је произведено […]тона 

нафтних деривата. Укупна производња остварена је у рафинерији Панчево, будући да 

капацитет рафинерије у Новом Саду тренутно није у употреби. Преглед укупне 

производње и производње по појединим категоријама нафтних деривата у 2015. 

години,  дат је у табели број 5: 

 
Табела 5-  Производња деривата нафте   
Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 

(подаци из Табеле 5 представљају заштићене податке) 
 

На основу приказаних података може се закључити да у структури укупне производње 

највеће учешће имају моторна горива (моторни бензини, дизел горива, авио бензин – 

млазно гориво, тнг за моторна возила-ауто гас, остала моторна горива) и то /60-70/%, 

затим неенергетска горива /20-30/%, док најниже учешће имају енергетска горива /10-

20/%. 

 

Структура укупне производње је веома слична структури производње забележене у 

претходној години, с тим што је забележен благи пад производње енергетских горива, 

односно благи раст производње ненергетских горива. 

 

Упоредни преглед структуре производње нафтних деривата дат је у табели број 6: 

 
Табела 6 – Упоредни преглед структуре производње нафтних деривата 

2014. 2015.

Моторна горива /60-70/ /60-70/

Енергетска горива /10-20/ /10-20/

Неенергетска горива /20-30/ /20-30/

Укупна призводња деривата 100 100

Тип деривата 
Процентуално учешће

 
Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 

(подаци из Табеле 6 представљају заштићене податке) 

 

Поредећи обим производње са производњом у претходној години, може се видети да је 

укупна производња повећана за […]%. Посматрано по појединим категоријама, 

производња моторних горива је повећана за […]%, неенергетских горива за […]%, док 

је производња енергетских горива смањена за […]%. Упоредни преглед укупне и 

производње појединих категорија деривата дат је у табели број 7: 

 
Табела 7– Упоредни преглед укупне производње деривата  
Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 

(подаци из Табеле 7 представљају заштићене податке) 
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На основу података из Енергетског биланса Републике Србије може се видети да 

планирана домаћа производња за 2016. годину износи 3,354 милиона тона, што је за 

око 9% више у односу на процењену вредност производње у 2015. години. У структури 

планиране производње највеће учешће имаће производња дизела са 34%, затим 

производња моторних бензина 14,8%, уља за ложење 10,69%, течног нафтног гаса 5,5% 

и осталих деривата 35%.   

 

Посматрано по поткатегоријама нафтних деривата, целокупна производња енергетских 

горива се односи на производњу лож уља – мазута, док у оквиру неенергетске 

производње највеће учешће припада примарним бензинима у висини од 45%. 

 

Структура производње моторних горива у 2015. години приказана је у табели број 8: 
 

Табела 8 – Структура производње моторних горива 

Врста деривата Производња (t)
Процентуално 

учешће

Моторни бензини […] /20-30/

Дизел горива […] /60-70/

Авио бензин-млазно гориво […] /5-10/

ТНГ за моторна возила - ауто гас […] /5-10/

Укупно […] 100  
Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 

(подаци из Табеле 8 представљају заштићене податке) 

 

На основу табеле број 8, може се видети да највеће учешће у производњи моторних 

горива имају дизел горива која заузимају /60-70/%, затим моторни бензини /20-30/%, 

док авио бензин-млазно гориво и тнг за моторна возила - ауто гас заузимају по /5-10/%.  

  
Анализирајући учешће појединачних врста деривата у оквиру поткатегорије моторних 

бензина, може се видети да је европемијум БМБ 95 апсолутно најзаступљенији са око 

/90-100/%, док је учешће бензина евро БМБ 98 свега /5-10/%.  Са друге стране стране, у 

оквиру категорије дизел горива, евро дизел представља доминантно заступљен дериват 

са /90-100/%. 

 

Уколико се упореди производња појединачних нафтних деривата, уочава се да је 

производња моторног бензина евро БМБ 98 у 2015. години повећана за […]% у односу 

на претходну годину, док је производња бензина евро премијум БМБ 95 повећана само 

за […]%. Производња дизел горива евро дизел повећана је за […]%. 

 

Упоредни преглед структуре производње моторних горива дат је на дијаграму број 3: 

 
Дијаграм 3– Упоредни преглед структуре производње моторних горива 

Извор: Калкулације на бази података НИС-а 

 

(подаци из Дијаграма 3 представљају заштићене податке) 
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2.2. Увоз деривата нафте 

 
Подаци о увозу нафтних деривата прикупљени су од Привредне коморе Србије и 

Министарства финансија–Управе царина, али су за потребе ове анализе, услед 

прегледности, коришћени подаци Привредне коморе Србије, у даљем тексту ПКС. 

 

Поредећи податке о количинама нафтних деривата обезбеђених из увоза, са подацима 

из претходних година може се уочити да је дошло до повећања укупног увоза 

моторних горива (моторни бензини, дизел горива и течни нафтни гас) за 6%. 

Посматрано по поједининим категоријама, увоз моторних бензина у 2015. години је 

смањен за 7%, док је увоз друге две категорије деривата, дизел горива и течног 

нафтног гаса,  повећан за 8 односно 5% респективно. Упоредни преглед увезених 

количина појединих категорија нафтних деривата приказан је у табели број 9: 

 
Табела 9 – Упоредни преглед увоза моторних горива (t) 

Тип деривата 2013. 2014. 2015.

индекс 

2015 

(2014=100)

Моторни бензини 52.274 53.084 49.133 93

Дизел горива 432.399 434.934 468.979 108

Течни нафни гас 164.548 186.118 194.584 105

Укупно 649.221 674.136 712.695 106  
Извор: ПКС 

 

Анализирајући структуру увоза, односно учешће појединих категорија деривата у 

укупном увозу, може се рећи да се она није значајније променила у односу на 

претходне године. Најзначајније учешће у укупном увозу имају дизел горива са 66%, 

затим течни нафтни гас са 27% и моторни бензини, са свега 7%. Упоредни преглед 

учешћа појединих категорија деривата у укупном увозу приказан је на дијаграму број 

4:  

 
Дијаграм 4– Упоредни преглед структуре увоза 

 
Извор:ПКС 

 

Концентрисаност увоза мерена рацијима концентрације увоза, CR5 и CR10,  приказана 

је у табели број 10: 
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Табела 10– Упоредни преглед концентрисаности увоза 

2014. 2015. 2014. 2015.

Моторни бензини 100 100 100 100

Дизел горива 100 100 82 84

Течни нафни гас 100 100 95 90

Тип деривата

CR10 CR5

 
Извор: Калкулација на бази података ПКС 

 

На основу података приказаних у табели број10, може се видети да првих 10 увозника 

увози готово све количине за све три категорије нафтних деривата. Када је реч о 

учешћу првих пет увозника, оно је за све три врсте моторних горива веће од 80%, при 

чему код моторних бензина оно износи 100%. 

 

2.2.1. Увоз дизел горива 

 

Укупно увезене количине дизел горива у 2015. години износиле су 468.979 тона и у 

односу на претходну годину повећане су за 8%.   

 

Преглед укупно увезених количина овог деривата, односно преглед највећих увозника 

у 2015. години, дат је у табели број 11: 

 
Табела 11– Увоз дизел горива 

Извор: Калкулација на бази података ПКС 

 

(подаци из Табеле 11 представљају заштићене податке) 

 

Највећи увозници дизел горива су […] (cca 26%) и […] (cca 21%) који  заједно чине око 

47% укупног увоза дизел горива. Међу првих пет увозника се као и претходне године, 

налазе  […] (cca 15%), […] (cca 12%) и […] (cca 11%). 

 

Упоредни преглед највећих увозника дизел горива у 2014. и 2015. години дат је у 

табели број 12: 

 
Табела 12 – Упоредни преглед највећих увозника дизел горива (t) 
Извор: Калкулација на бази података ПКС 

 

(подаци из Табеле 12 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 12 може се видети да је у поређењу са 

претходном годином, [...] повећао увезене количине дизел горива за 62% и прешао на 

позицију водећег увозника повећавши своје учешће у укупном увозу са 17 на 26%. 

Када је реч о другим увозницима који се налазе међу првих пет, два увозника, [...] и 

[...], су смањили увезене количине дизел горива за 9% односно 7% респективно, док су 

друга два међу којима су [...] и [...] увезене количине повећали за 10% односно 1% 

респективно. 

 

2.2.2. Увоз течног нафтног гаса 

 

Укупно увезене количине течног нафтног гаса у 2015. години износиле су 194.583 тона 

и у односу на претходну годину повећане су за 5%.   
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Преглед укупно увезених количина овог деривата у 2015. години, односно преглед 

највећих увозника дат је у табели број 13: 

 
Табела 13 – Увоз ТНГ-а  
Извор: Калкулација на бази података ПКС 

 

(подаци из Табеле 13 представљају заштићене податке) 
 

Највећи увозници ТНГ-а су […] (cca 35%) и […] (cca 23%) који заједно чине око 58% 

целокупног увоза овог деривата. Поред ова два учесника на тржишту, међу пет 

највећих увозника налазе се и […] (cca 20%), Petrol LPG (cca 8%) и Hipol ad u 

restrukturiranju (cca 5%). 
 

Упоредни преглед највећих увозника ТНГ-а у 2014. и 2015. години дат је у табели број 

14: 

 
Табела 14– Упоредни преглед највећих увозника ТНГ-а (t) 
Извор: Калкулација на бази података ПКС 

 

(подаци из Табеле 14 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 14, може се видети да је најзначајније 

повећање забележено код […], који је увезене количине увећао чак 11 пута (за око 62 

хиљаде тона) и на тај начин повећао учешће у укупном увозу са 3,3% на 35%. Други 

највећи увозник […], је смањио увезене количине два пута (за око 51 хиљаде тона) и 

смањио своје учешће у укупном увозу са 52% на 23%. Значајније повећање увоза 

уочено је и код Petrol LPG који је увоз повећао 7 пута (око 13 хиљада тона), повећавши 

при том своје учешће у укупном увозу са 1,1% на 8%. Тренд постепеног смањивања 

увоза који је уочен у претходним годинама, када је реч о […], прекинут је у 2015. 

години, у којој је забележен раст  увоза од 7%. 

 

 

2.2.3. Увоз моторних бензина 

 

Укупно увезене количине моторних бензина у 2015. години износиле су 49.133 тона и 

у односу на претходну годину смањене су за 7%.   

 

Преглед укупно увезених количина овог деривата у 2015. години, односно највећих 

увозника дат је у табели број 15: 
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Табела 15 – Увоз моторних бензина 
Извор: Калкулација на бази података ПКС 

 

(подаци из Табеле 15 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 15 може се видети да су укупан увоз 

моторних бензина вршила само два учесника и то […] и […].  

 

Упоредни преглед највећих увозника моторног бензина у 2014. и 2015. години дат је у 

табели број 16: 

 
Табела 16 - Упоредни преглед највећих увозника моторних бензина (t) 

Извор: Калкулација на бази података ПКС 

 

(подаци из Табеле 16 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 16, може се видети да је структура увоза 

у обе године била готово идентична. У односу на претходну годину, код оба увозника 

је дошло до смањења увоза и то у висини од […]% односно […]% респективно.
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III Транспорт, складиштење и трговина нафтом и дериватима нафте 

 

Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014) предвиђено је да 

енергетску делатност може обављати јавно предузеће, привредно друштво, као и друго 

правно лице односно предузетник које има лиценцу за обављање ове делатности. 

Енергетске делатности из сектора нафте, гаса и биогорива укључују: 

 

 производњу деривата нафте; 

 транспорт нафте нафтоводима; 

 транспорт деривата нафте продуктоводима; 

 транспорт нафте, деривата нафте и биогорива другим облицима транспорта; 

 складиштење нафте, деривата нафте и биогорива; 

 трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим 

природним гасом; 

 трговину горивима ван станица за снабдевање превозних средстава; 

 трговину моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних 

средстава; 

 

Једини давалац услуга транспорта нафте цевоводима у Републици Србији је ЈП 

Транснафта. Поред актуелне делатности која подразумева транспорт нафте 

нафтоводима, планирана је и активност транспорта нафте продуктоводима на целој 

територији Републике Србије. 

 

1. Транспорт 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 Агенције за енергетику, у периоду од 2005. до краја 2015. године 

транспортовано је укупно 27 милиона тона нафте. Током 2015. године транспортовано 

је око 0,8 милиона тона домаће и 1,87 милиона тона увозне нафте. У поређењу са 

претходном годином дошло је до повећања транспортоване сирове нафте за 13,7%, што 

је првенствено последица повећаног увоза.
5
 

 

2. Складиштење нафте и деривата нафте 

 
На дан 31.12.2015. на снази је било укупно 19 лиценци за складиштење нафте, деривата 

нафте и биогорива, 36 лиценци за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и 

компримованим природним гасом (трговина на велико) и 453 за обављање 

делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила 

(трговина на мало).  

 

Упоредни преглед броја издатих лиценци у претходне три године дат је у табели број 

17: 

                                                 
5
 Извештај о раду Агенције за енергетику за 2015. годину 
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Табела 17 – Упоредни преглед броја издатих лиценци 

Година

Складиштење нафте, 

деривата нафте и 

биогорива

Трговина на 

велико

Трговина на 

мало

2013 14 116 414

2014 17 28 432

2015 19 36 453  
Извор: Агенција за енергетику 

 

На основу приказаних података, може се видети да је у односу на претходну 2014. 

годину дошло повећања броја лиценци за све три категорије, складиштење нафте, 

деривата нафте и биогорива, трговина на велико и трговина на мало  

 

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

регистрована складишта нафте, нафтних деривата и биогорива, у 2015. години је 

смањен са 74 на 52. Поред смањења броја локација, дошло је до смањења и капацитета 

складишта. Овом смањењу највише доприноси промена „категорије“ у којој је НИС у 

2015. години означен као учесник на тржишту чији је капацитет „збирно преко 100.000 

m
3“

 у односу на прошлогодишњу категорију „збирно преко 1.000.000 m
3“  

Од укупног 

броја лиценци, у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године Агенција је донела укупно 

пет решења којима се ова лиценца издaјe новим субјектима, једно решење којим се 

имаоцу лиценца привремено одузима, једно решење којим се имаоцу лиценца трајно 

одузима (и једно решење којим се важећа лиценца привредном друштву „SPEED“, 

д.о.о. Нови Београд делимично одузима на једном од више објекта за које је издата), 

једно решење којим се лиценца укида на захтев имаоца и једно решење којим се 

ималац лиценце брише из Регистра по сили Закона о енергетици услед статусних 

промена (ТЕТО Панонске електране Нови Сад које је престало да постоји по основу 

статусне промене припајања ЈП ЕПС). 

 

Упоредни преглед броја локација и капацитета складишта приказан је у табели број 18: 
 

Табела 18 - Капацитети складишта (м3) - складиштење нафте, деривата нафте и 

биогорива

Година
Број 

локација
Сирова нафта Тнг Бензини Дизели Мазути Биодизел

Збирни 

капацитети
Укупно

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

2015 52 20.000 6.250 10.000 72.360 56.000 1.023 116.850 282.483  
Извор: Агенција за енергетику 

 
Од укупних складишних капацитета највећи део (100.000 m

3
) односи се на капацитете 

НИС који  нису опредељени ни за један тип горива, а користе се за дизеле, бензине и 

ТНГ.   

 
На основу увида у Регистар издатих лиценци на дан 31.12.2015. je било евидентирано 

укупно 36 ималаца лиценци за обављање делатности трговине нафтом и дериватима 

нафте, биогоривима и компримованим природним гасом (трговина на велико) од 

чега је током 2015. године Агенција донела укупно девет решења којима се ова 

лиценца издаје подносиоцима захтева, пет решења којима се издате лиценце 

привремено одузимају имаоцима, шест решења којима се привремено издате лиценце 

трајно одузимају и два решења о укидању издатих лиценци на захтев странке. 
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У погледу енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на 

станицама за снабдевање возила (трговина на мало) Агенција је у 2015. години  

трајно одузела три лиценце за обављање ове енергетске делатности, донела три решења 

о укидању издатих лиценци имаоцима и једно решење о брисању имаоца лиценце из 

Регистра.  У Регистру издатих лиценци на дан 31.12.2015. године било је евидентирано 

укупно 453 важеће лиценце при чему је у 2015. години Агенција издала укупно 44 

лиценце новим субјектима, не рачунајући измене решења о издатој лиценци у смислу 

проширења постојећих лиценци на нове малопродајне објекте имаоца или измене 

решења у смислу умањења станица на којима је ималац ову делатност обављао у 2015. 

години. 

 
Упоредни преглед броја локација и капацитета резервоара приказан је у табели број 19: 

 
Табела 19  – Капацитети резервоара – трговина 

Година
Број 

локација

Сирова 

нафта
Тнг Бензини Дизели Мазути

Збирни 

капацитети
Биодизел

Компромовани 

гас
Укупно

2013 67 20.000 9.670 100 5.760 500 109.600 145.630

2014 67 20.000 11.100 2.150 20.300 500 1.026.730 1.080.780

2015 71 20.000 13.248 20.000 108.258 500 109.850 271.856  
Извор: Агенција за енергетику 

 

На основу приказаних података може се видети да је у односу на претходну годину 

дошло до повећања броја локација са 67 на 71. Са друге стране, дошло је до промене 

категорије НИС-а из „збирно преко 1.000.000 м
3
“ у „збирно преко 100.000 м

3
“. 

 
Пораст броја лиценцираних субјеката за обављање делатности трговине на мало 

моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава 

последица је наставка вишегодишњег тренда давања у закуп великог броја станица из 

система НИС и Лукоил, чиме се број учесника на тржишту повећао уз практично исти, 

односно благо увећан број станица за снабдевање возила, као и појачане активности 

сектора контроле министарства надлежног за послове трговине.
6
 

 

                                                 
6
 Ibid 
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IV Тржиште трговине на велико дериватима нафте 

 

 

Од укупног броја учесника којима се Комисија обратила у поступку секторске анализе 

њих 15 обавља трговину на велико, при чему 10 учесника обавља и трговину на мало и 

трговину на велико, а њих пет само трговину на велико. 

 

У  скаду са претходном дефиницијом тржишта за потребе секторске анализе, у оквиру 

тржишта трговине на велико као посебне целине, извршена је сегментација на три 

одвојена тржишта – тржиште трговине на велико моторним бензинима, тржиште 

трговине на велико дизел горивима и тржиште трговине на велико течним нафтним 

гасом. 

 

У оквиру сваког од овако дефинисаних тржишних сегмената сагледана је структура 

набавке и продаје, уз утврђивање тржишних учешћа учесника. При том је битно 

напоменути да Комисија није располагала подацима о укупном промету на велико по 

појединим категоријама деривата, те да су тржишна учешћа учесника у промету све 

три категорије рачуната искључиво на основу података које су учесници на тржишту 

доставили за потребе секторске анализе. 

 

 

1.  Тржиште трговине на велико моторним бензинама 

 

У оквиру дефинисаног тржишта трговине на велико моторних бензина, сагледана је 

структура набавке у смислу утврђивања њених извора и концентрисаности, као и 

структура продаје у циљу идентификовања тржишне снаге учесника на овом ужем 

тржишном сегменту. 

 

 

1.1. Структура набавке моторних бензина 

 

Податке о структури набавке моторних бензина у велепродаји у 2015. години 

доставило је девет учесника. 

 

Од укупно девет учесника колико је вршило набавку безоловних моторних бензина, 

њих шест је набављало и евро премијум БМБ 95 и евро БМБ 98, док су три учесника, 

вршила само набавку бензина евро премијум БМБ 95. 

 

Укупна количина моторних бензина, набављена од стране учесника обухваћених 

узорком, је у 2015. години износила 396 милиона литара
7
 од чега је на домаћем 

тржишту набављено 348 милиона литара, док је из увоза набављено 48 милиона литара 

моторних бензина. Дакле, 88% укупне количине набављено је на домаћем тржишту, 

док је 12% набављено из увоза. 

                                                 
7
 Комисија је имала у виду да  су подаци о набављеним количинама можда дуплирани, будући да су неки 

учесници продавали моторне бензине и другим велепродајама. 
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1.1.1. Извори набавке моторних бензина 

 

Податке о пет највећих добављача доставило је осам учесника на тржишту.
8
  

 

Анализирајући структуру извора набавке моторних бензина, и на основу достављених 

података о пет највећих добављача, утврђено је да су увоз моторних бензина вршила 

само два учесника и то […] и […]. […]. 

 

Процентуално учешће наведених добављача у набављеној количини према подацима 

достављеним од стране појединих учесника на тржишту приказано је у табели број 20: 
 

Табела 20 – Структура добављача моторних бензина, количински 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 20. представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података, може се видети да су учесници на тржишту највећи 

део моторних бензина набавили од НИС-а. Приликом интерпретације добијених 

резултата треба бити опрезан, будући да је реч о оквирним процентулним учешћима 

изведеним само на основу података одређеног броја учесника на тржишту. […]. 

 

Уколико се пажња усмери на то да ли је набавка моторних бeнзина вршена од 

матичних компанија или не, може се видети да je такву набавку вршило три учесника 

на тржишту. Поред […] који је целокупну набавку моторних бензина обезбедио на 

домаћем тржишту, набавку од повезаних лица вршили су и […] и […] који су од […] и 

[…], односно […] и […] прибавили преко 80% укупних количина. 

 

Анализирајући структуру набавке учесника који су моторни бензин набављали из 

екстерних извора на домаћем тржишту,  може се видети да је највеће учешће НИС-а 

као добављача забележено код […] у висини од 99,13%. Поред […], значајно учешће 

НИС-а у висини од 68,80%  забележено је и код […]. НИС се као добављач уопште не 

појављује у структури набавке код следећих учесника: […], […], […] и […]. Високо 

процентуално учешће једног добављача, Mol Serbia, у структури набавке забележено је 

код […] у висини од 92,14% и код […] у висини од 40,21%. Поред Mol Serbia, код […] 

је забележено високо учешће Кнез петрола који у укупној набавци учествује са 54,84%. 

 

Процентуално учешће првих пет добављача у укупним количинама моторних бензина 

набављених од стране учесника који су доставили податке приказано је у табели број 

21: 

                                                 
8
 […] је навео називе добављача, али није приказао набављене количине за сваког од њих. 
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Табела 21 – Концентрисаност набавке моторних бензина, количински 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 21 представљају заштићене податке) 
 

На основу података приказаних у табели број 21 може се видети да је набавка 

моторних бензина код свих учесника високо концентрисана будући да се процентуално 

учешће првих пет највећих добављача креће у распону од 95% до 100%.   

 

Структура извора набавке, појединачно, по врстама моторних бензина, приказана је у 

табели број 22: 

 
Табела 22 – Структура набавке моторних бензина 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 22 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 22 може се видети да је већина учесника 

бензин евро премијум БМБ 95 набављала на домаћем тржишту, док су се два учесника, 

[...] и [...],  као што је и претходно утврђено, овим дериватом претежно, тј. преко 80%, 

снабдевала из увоза. Са друге стране, свих шест учесника је бензин евро БМБ 98 

набављало искључиво на домаћем тржишту. 

 

[…].  

 

1.2. Структура промета моторних бензина 

 

Податке о промету моторних бензина на велико у 2015. години доставило је  девет 

учесника, с тим што је њих шест обављало промет и бензином евро премијум БМБ 95 

и бензином евро БМБ 98, док су три учесника обављала промет на велико само 

безоловним бензином евро БМБ 98.  

 

Укупно прометоване количине моторних бензина у трговини на велико у 2015. години 

од стране учесника обухваћених узорком износиле су 629 милиона литара. 
9
 

 

Табеларни преглед односно графички приказ прометованих количина моторних 

бензина у велепродаји у 2015. години, дати су у табели број 23 односно  на дијаграму 

број 5: 

                                                 
9
 Комисија је констатовала да је значајно повећање промета моторних бензина у велепродаји у односу на 

претходну годну, вероватно резултат промене начина исказивања оствареног промета, будући да је у 

2015. години приказан и промет остварен са сопственим бензинским станицама. 
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Табела 23 – Преглед промета моторних бензина 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 23 представљају заштићене податке) 

 
Дијаграм 5 – Прометоване количине моторних бензина 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Дијаграма 5 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података, може се видети да се на првом месту налази НИС са 

[…]% тржишног удела. Промет првог следећег учесника, Mol Serbia, чини […]% 

укупног промета, док се на трећем месту налази Кнез петрол са […]%.  Процентуална 

учешћа других учесника који су се бавили трговином на велико моторним бензинима 

значајно су нижа. 

 

Посматрано по врстама моторних бензина, апсолутно највеће учешће од […]% у 

промету деривата евро БМБ 98 припада НИС-у.  

 

Са друге стране, кад је  реч о трговини на велико дериватом евро премијум БМБ 95, 

НИС заузима учешће од […]%. Први следећи учесник, Мol Serbia има учешће од […]% 

док су учешћа свих осталих учесника значајно нижа. 

 

Процена сопственог тржишног учешћа, дата од стране НИС-а, укупно и за поједине 

категорије моторних бензина дата је у табели број 24: 

 
Табела 24 – Сопствена процена тржишног учешћа – моторни бензини 

Извор: НИС 

 

(подаци из Табеле 24 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 24 може се видети да су сопствене 

процене укупног тржишног учешћа и тржишног учешћа у промету дериватом евро 

премијум БМБ 95 приближне проценама тржишног учешћа НИС-а добијеног обрадом 

одговора достављених од стране учесника на тржишту. Са друге стране, када је реч о 

моторном бензину евро премијум БМБ 98, може се видети да постоје извесна 

одступања, будући да је према процени НИС-а ово учешће доста ниже. 

 

1.2.1. Структура промета моторних бензина према категорији купаца 

 

На основу података достављених од стране учесника на тржишту
10

, може се видети да 

је највећи део укупног промета, преко 90%, обављан са купцима који припадају 

категорији бензинских станица.
11

 

 

Структура купаца моторних бензина по учесницима приказана је у табели број 25: 

                                                 
10

 […] је исказао укупну продају моторних бензина, без разврставања по категорији купаца. 
11

 […] је одвојено приказао и продају нафтним компанијама која је третирана као продаја осталим 

бензинским станицама. Према наводима овог учесника реч је о продаји која се даље, углавном, опет 

ставља у велепродају. Са друге стране,овај учесник је навео да су бензинске станице у власништву […] 

приказане само у малопродаји. 
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Табела 25 – Структура купаца моторних бензина у трговини на велико 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту  

 

(подаци из Табеле 25 представљају заштићене податке) 
 

На основу података приказаних у табели број 25, уочава се да, и појединачно 

посматрано, промет са бензинским станицама чини највећи део укупног промета код 

свих учесника на тржишту.   

 

Са друге стране, битно је напоменути да је пет учесника апсолутно највећи део 

промета моторним бензинима обављало са купцима који припадају категорији осталих 

бензинских станица. Овој групи припадају […] (100%), […] (98,56%), […] (97,43%), 

[…] (94,01%) и […] (87,16%). Код два учесника, […] и […], однос промета са 

сопственим и осталим бензинским станицама је уравнотеженији, па тако обе категорије 

купаца приближно једнако учествују у укупном промету. Једини учесник код кога 

највећи део промета чини промет са сопственим бензинским станицама је […] 

(67,63%). Учесник код кога је забележено мало значајније учешће других категорија 

купаца међу којима су мали потрошачи за потребе грејања, индустрије и топлане и 

остали потрошачи је […] (10,18%). 
 

 
2. Тржиште трговине на велико дизел горивима 

 

У оквиру дефинисаног тржишта трговине на велико дизел горивима, сагледана је 

структура набавке у смислу утврђивања њених извора и степена концентрисаности, као 

и структура продаје у циљу идентификовања тржишне снаге учесника на овом ужем 

тржишном сегменту. 

 

2.1. Структура набавке дизел горива 

 

Податке о структури набавке дизел горива у велепродаји  у 2015. години доставило је 

12 учесника на тржишту. 

 

Од укупно 12 учесника колико их је вршило набавку дизел горива у 2015. години шест 

је истовремено набављало и евро дизел и дизел гориво гасно уље 0,1, док је шест 

учесника вршило набавку само евро дизела. 

 

Укупна количина дизел горива, набављена од стране учесника обухваћених узорком, у 

2015. години износила је 1.775 милиона литара, при чему је 1.325 милиона литара 

обезбеђено на домаћем тржишту, а 450 милиона литара из увоза. Дакле, 75% је 

набављено на домаћем тржишту, док је 25% укупне набавке обезбеђено из увоза. 

 

Приликом анализе структуре набавке Комисија је имала у виду да су неке набављене 

количине вероватно дуплиране, будући да су поједини учесници вршили даљу продају 

другим учесницима на велепродајном тржишту. 
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2.1.1. Извори набавке дизел горива 

 

Анализирајући структуру извора набавке дизел горива, и на основу достављених 

података о пет највећих добављача, утврђено је да се међу најзначајнијим 

добављачима, учесницима са домаћег тржишта,  налазе НИС и Mol Serbia.  

 

Процентуално учешће појединих добављача у набавци, према подацима достављеним 

од стране учесника на тржишту, приказано је у табели број 26: 

 
Табела 26 – Структура добављача 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 26 представљају заштићене податке) 
 

На основу приказаних података, може се видети да су учесници највећи део дизел 

горива набавили од НИС-а. На другом месту налази се Mol Serbia.  Учешћа осталих 

добављача значајно су нижа. Добијене резултате треба опрезно интерпретирати, 

будући да је реч о оквирним процентуалним учешћима изведеним на основу података 

одређеног броја учесника на тржишту.  

 

Уколико се пажња усмери на то да ли је набавка вршена од матичних компанија или 

не, може се видети да je такву набавку вршило три учесника на тржишту. Наиме, 

поред […] који је око 90% набавио на домаћем тржишту, дизел гориво су од повезаних 

лица набављали и […] и […] који су од […] и […], односно […] и […], набавили преко 

90% укупних количина.  

 

Анализирајући структуру набавке учесника који су дизел горива набављали из 

екстерних извора на домаћем тржишту може се видети да су највећа појединачна 

учешћа НИС-а забележена код […] (100%), […] (88%), […] (71%), […] (71%) и […] 

(50%). Са друге стране, НИС се уопште не налази међу пет највећих добављача код 

четири учесника и то […], […], […] и […], док је његово учешће код […] занемарљиво 

и изнoси свега 4%. 

 

Високо учешће Mol Serbia као највећег добављача забележено је у структури набавке 

[…] у висини од 90% и […] у висини од 89%. Mol Serbia се као други највећи добављач 

појављује код [...] (30%) и  [...] (26%). 

 

Процентуално учешће пет највећих добављача у укупној набавци појединих учесника 

на тржишту дато је у табели број 27: 

 
Табела 27 – Концентрисаност набавке дизел горива, количински 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 
(подаци из Табеле 27 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 27 може се закључити да је набавка дизел 

горива код свих учесника високо концентрисана будући да се учешће највећих 

добављача у укупној набавци креће од  94% до 100%. […]. 

 

Приказ извора набавке појединачно, по врстама дизел горива, дат је у табели број 28: 
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Табела 28 – Структура набавке дизел горива 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту  

 

(подаци из Табеле 28 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података, може се видети да ја набавка дизел горива гасног 

уља 0,1 у потпуности вршена на домаћем тржишту. Када је реч о набавци евро дизела, 

пет учесника је набавку у потпуности вршило на домаћем тржишту, док је њих седам 

набавку вршило из оба извора. Доминантно учешће увоза забележено је у структури 

набавке код следећих учесника: [...] (96,61%), […] (96,32%), […] (93,48%) и […] 

(87,22%). […]. Код осталих учесника, учешће увоза је у мањој мери било заступљено и 

кретало се од 20,36% код [...], преко 10,73% код […] до 5,94% код […]. 

 

2.2. Структура промета дизел горивa 

 

Податке о трговини на велико дизел горивима у 2015. години доставило је 12 учесника, 

од чега је шест учесника вршило продају и дизел горива гасно уље 0,1 и евро дизела, 

док је шест учесника трговало само евро дизелом. 

 

Укупан промет дизел горива учесника обухваћених узорком износио је  2.346 милиона 

литара. 
12

 

 

Табеларни преглед, односно графички приказ промета дизел горива у трговини на 

велико у 2015. години, дати су у табели број 29 односно на дијаграму број 6: 

 
Табела 29 – Преглед промета дизел горива 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту  

 

(подаци из Табеле 29 представљају заштићене податке) 

 

                                                 
12

 Комисија је констатовала да је повећање промета дизел горива на велепродајном тржишту у односу на 

претходну годину, вероватно резултат промене начина приказивања оствареног промета, будући да је у 

2015. години проказан и промет оставрен са сопственим бензинским станицама. 
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Дијаграм 6– Прометоване количине дизел горива 

Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту  
 

(подаци из Дијаграмa 6 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података може се видети да се на првом месту у укупном 

промету дизел горива налази НИС (cca […]%). Следи Кнез петрол са […]%, Mol 

Serbia, Лукоил и Naftachem са око […]%, док су учешћа осталих учесника мања од 5%. 

 

Посматрано по врстама деривата, апсолутно највеће учешће у промету на велико дизел 

горивом гасно уље 0,1 имао је НИС са […]%, док су учешћа осталих учесника 

занемарљиво мала.  

 

Са друге стране када је реч о трговини на велико евро дизелом, прво место по учешћу у 

укупном промету заузима НИС са […]%. Промет првог следећег учесника, Кнез 

петрола чини […]% укупног промета, док се на трећем месту налази Mol Serbia  са 

[…]%. Следе Лукоил са […]% и Naftachem са [...]%, док остали учесници остварују 

далеко мањи промет. 

 

У поређењу са претходном годином укупан промет евро дизела, као најзаступљеније 

врсте дизел горива, повећан је за 53%. Највеће повећање забележено је код [...] од 

251%, [...] 160%, [...] 142% и […] 115%. Са друге стране, значајнија смањења промета 

евро дизелом забележена су код […] од 76% и […] од 44%. 

 

Према подацима  о сопственој процени тржишног учешћа, укупно учешће које НИС 

има у промету на велико дизел горивима у 2015. години износило је […]%. Преглед 

процене укупног тржишног учешћа, и тржишног учешћа у промету појединих 

категорија дизел горива дат је у табели број 30: 

 
Табела 30 – Сопствена процена тржишног учешћа  

Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 30 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 30 може се видети да су процене 

тржишног учешћа од стране НИС-а врло блиске проценама добијеним на основу 

обраде података достављених од стране учесника на тржишту. 

 

2.2.1.  Структура промета дизел горива по категорији купаца 

 

На основу података које су доставили учесници на тржишту, може се видети да је 

највећи део промета дизел горива, преко 70%, обављaн са купцима који припадају 

категорији бензинских станица. 

 

Структура купаца дизел горива, по  учесницима,  приказана је у табели број 31: 

 
Табела 31 - Структура купаца дизел горива 
Извор:Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 31 представљају заштићене податке) 
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На основу података приказаних у табели број 31евидентно је да су код већине учесника 

на тржишту бензинске станице највећи купци дизела горива. Изузетак су [...], […] и 

[…], код којих остале категорије купаца међу којима су мали потрошачи за потребе 

грејања, индустрије, топлане и остали потрошачи, чине 97,61%, 70,57% и 57,76% 

укупног промета респективно.   

 

Са друге стране, када је реч о појединим категоријама бензинских станица, евидентно 

је да су остале бензинске станице чиниле значајан део промета код већине учесника, 

док је доминантније учешће сопствених бензинских станица забележено само код […] 

(66,2%) и [...] (49,30%).
13

 

 

3.  Тржиште трговине на велико течним нафтним гасом 

 

У оквиру дефинисаног тржишта трговине на велико течног нафтног гаса, сагледана је 

структура набавке у смислу утврђивања њених извора, као и структура продаје у циљу 

идентификовања тржишне снаге учесника на овом ужем тржишном сегменту. 

 

3.1. Структура набавке ТНГ 

 

Податке о структури набавке ТНГ-а у 2015. години доставило је девет учесника. 

Стандард гас је доставио податке о набављеним количинама широке фракције лаких 

угљоводоника, као и податке о количинама које се односе на компоненте као што су 

пропан, бутан, пропан-бутан смеша и ауто гас чијим се намешавањем добија течни 

нафтни гас, али ови подаци нису узети у обзир због неупоредивости са подацима које 

су доставили остали учесници. 

 

Количина ТНГ, набављена од стране учесника обухваћених узорком, износила је  377 

милиона литара, односно  207 милиона килограма.
14

 

 

Анализирајући структуру извора набавке ТНГ, може се видети да је агрегатно 

посматрано, 34% укупних количина набављено из увоза, док је 66% укупних количина 

обезбеђено на домаћем тржишту. Поредећи са претходном годином, јасно је да се 

тренд смањења набавке из увоза у корист набавке на домаћем тржишту наставио и у 

2015. години. 

 

Структура набавке ТНГ по учесницима приказана је у табели број 32: 

 
Табела 32 – Структура извора набавке ТНГ 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 32 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података,  може се видети да је набавку у потпуности на 

домаћем тржишту вршило пет учесника, док је увозна компонента била заступљена 

код преостала четири учесника и то […], […], […] и […]. У поређењу са претходном 

годином може се видети да је учешће увозне компоненте код […] смањено са 43% на 

30%, док су се преостала три учесника и у 2015. години течним нафтним гасом 

                                                 
13

 […] је навео да су бензинске станице у њиховом власништву приказане само у малопродаји. 
14

 За свођење набављених количина на исту мерну јединицу коришћен је однос 1литар=0,55 килограма. 
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доминантно снабдевала из увоза. Битно је напоменути и да је један учесник, […], у 

2015. години у потпуности обуставио набавку ТНГ у велепродаји. 

 

 

3.2. Структура промета ТНГ 

 

Податке о промету на велико течним нафтним гасом доставило је десет учесника. 

Укупан промет остварен од учесника на тржишту који су доставили податке износио је  

528 милиона литара.
15

  

 

Преглед прометованих количина ТНГ односно графички приказ дати су у табели број 

33 односно на дијаграму број 7: 

 
Табела 33  – Преглед промета ТНГ 
Извор:Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 33 представљају заштићене податке) 

 
Дијаграм 7  – Прометоване количине ТНГ 
Извор:Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Дијаграмa 7 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података може се видети да највећи промет, остварује НИС са 

[…]%  тржишног удела. Следе га Еуро гас са […]%, Стандард гас са […]% и Кнез 

петрол са […]%, док су учешћа свих осталих учесника значајно нижа. 

 

Према подацима НИС о сопственој процени тржишног учешћа који су приказани у 

табели број 34 тржишно учешће у укупном промету на велико ТНГ износи […]%. 

 
Табела 34 – Сопствена процена тржишног учешћа – ТНГ 

Извор: НИС 

 

(подаци из Табеле 34 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података може се видети да не постоје значајна одступња 

између тржишног учешћа добијеног обрадом одговора учесника на тржишту и 

тржишног учешћа добијеног на основу НИС-ове сопствене процене учешћа. 

 

3.2.1. Структура промета ТНГ по категорији купаца 

 

Анализирајући структуру промета ТНГ према категорији купаца може се видети да је 

највећи део промета остварен са бензинским станицама. 

 

Структура купаца ТНГ по учесницима приказана је у табели број 35: 

                                                 
15

За свођење свих продатих количина на исту мерну јединицу коришћен је однос 1литар=0,55 килограма. 
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Табела 35 – Структура купаца ТНГ 
Извор:Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 35 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података може се уочити да промет са бензинским станицама 

код већине учесника чини више од 70% укупног промета. Једини учесник у чијој 

структури купаца не учествују бензинске станице је […], који је целокупни промет 

остварио са осталим категоријама купаца. 

 

Са друге стране када је реч о појединим категоријама бензинских станица, може се 

видети да су учесници првенствено обављали промет са осталим бензинским 

станицама. Изузетак су […] и […] код којих је промет са сопственим бензинским 

станицама чинио 63% односно 64% укупног промета респективно. 
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4. Трошкови пословања,  остварени приходи и пословни резултат у велепродаји 

 

 

Анализа висине трошкова и остварених прихода, и њихово стављање у међусобни 

однос, односно израчунавање пословног резултата, имало је за циљ утврђивање 

успешности учесника на овом делу тржишта. 

 

4.1. Трошкови пословања у велепродаји 

 

Од анкетираних учесника на тржишту који обављају делатност трговине на велико 

дериватима нафте, њих 14 је доставило структуру трошкова, с тим да је један учесник 

навео да поједине категорије трошкова није могуће јасно алоцирати на велепродају и 

малопродају.  

 

Набавна вредност продате робе код већине учесника на тржишту који су посебно 

исказали трошкове велепродаје, чинила је преко 92% укупних трошкова велепродаје, 

док су преостали део укупних трошкова чинили оперативни трошкови велепродаје. 

Изузетак су […] код кога набавна вредност чини 57% укупних трошкова, односно […] 

код кога набавна вредност продате робе чини само 1% укупних трошкова. 

 

Анализом структуре оперативних трошкова, утврђено је да су поједине категорије 

трошкова различито оптерећене. 

 

Приказ структуре оперативних трошкова дат је у табели број 36: 

 
Табела 36 -  Структура оперативних трошкова 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту  

 

(подаци из Табеле 36 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 36 може се видети да је учешће 

трошкова логистике најниже код […] и износи свега 0,38%, док је код појединих 

учесника оно више од 50%, па тако код […] износи 60%, код […] 67%, а код […] чак 

79%. Удео трошкова амортизације је код већине учесника на ниском нивоу и креће 

се од 1% до 6%, изузев […] код кога је учешће ових трошкова изузетно високо и чини 

59% укупних оперативних трошкова. Удео трошкова зарада је највиши код […], […], 

[…] и […] и креће се у интервалу од 20% до 25%. Трошкови материјала
16

 су 

категорија трошка чије се учешће код већине учесника креће од 1-8%, осим […] код 

кога ови трошкови чине највећи део оперативних трошкова са учешћем од 94%. 

Значајније учешће режијских трошкова у поређењу са осталим учесницима уочено је 

само код [...] и износи 11%. Удео такси и накнади је углавном занемарљив и 

уједначен међу учесницима и креће се у интервалу од 0% до 5%. 

 

Највеће учешће трошкова одржавања је забележено код  […] у висини од 20% и […]  

у висини од 13%, док се код осталих учесника оно креће од 0% до 9%. Трошкови 

маркетинга су ставка која код свих учесника има занемарљив удео и креће се у 

интервалу од 0% до 5%. Остали трошкови су категорија која значајно варира између 

анкетираних учесника, па је тако највеће учешће забележено код […] у висини од 89% 

                                                 
16

 […] није раздвојио трошковe материјала на велепродају и малопродају. 
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који је уједно и једини учесник на тржишту који је навео да остале трошкове чине 

административни трошкови, други комерцијални трошкови и камате. Високо учешће 

ових трошкова бележе и [...] (75%), […](60%), [...] (57%), […] (38%). Код свих осталих 

учесника, удео осталих трошкова је значајно нижи и креће се до 17% укупних 

оперативних трошкова. 
 

У поређењу са претходном годином, највеће повећање оперативних трошкова 

забележено је код […] и […] код којих су трошкови повећани око седам односно пет 

пута респективно. Раст оперативних трошкова у највећој мери је условљен повећањем 

трошкова логистике и трошкова који припадају категорији осталих трошкова. Раст 

оперативних трошкова забележен је и код […] и […] код којих су трошкови повећани 

око два пута. Раст трошкова […] највећим делом је био условљен растом трошкова 

логистике, материјала и осталих трошкова, док је код […] раст трошкова у односу на 

претходну годину био условљен растом трошкова одржавања и амортизације. Поред 

наведених учесника, до повећања је дошло и код […] код кога су оперативни трошкови 

повећани за 32%. 

 

Са друге стране, смањење трошкова у односу на претходну годину је забележено код 

[…], […], […], […] и […]. 

 

4.2. Приходи од трговине на велико дериватима нафте 

 
Структура прихода у трговини на велико исказана је кроз класификацију прихода 

према следећим категоријама купаца: сопствене бензинске станице, остале бензинске 

станице и остале категорије купаца које обухватају мале потрошаче за потребе грејања, 

индустрије и топлане и остале потрошаче. 

 

Преглед укупних прихода и њихова структура приказана је у табели број 37: 

 
Табела 37 – Структура укупних прихода у велепродаји 
Извор:Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 37 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 37 може се видети да је највеће приходе 

у велепродаји у 2015. години остварио НИС при чему су ти приходи били […] виши од 

прихода првог следећег учесника. Значајне приходе у велепродаји у 2015. години 

остварили су Кнез петрол, Лукоил, Mol Serbia, Naftachem и Speed, док су приходи 

осталих учесника били нижи од […] динара. Најниже приходе у велепродаји, од 

посматраних учесника, у 2015. години остварио је Даки петрол.  

 

Анализирајући приходе према категорији купаца, јасно је да су код већине учесника 

приходи од продаје бензинским станицама чинили највећу ставку у структури укупних 

прихода изузев код […],  […]  и […] код којих је учешће прихода од продаје осталим 

категоријама купаца било веће од 50% и износило 69,95%, 97,53% и 100% респективно. 

Једини учесник који је у потпуности био оријентисан на продају бензинским станицама 

је […]. […] 

 

Са друге стране, анализирајући структуру прихода према категорији бензинских 

станица, јасно је да су учесници на тржишту највећи приход остварили од продаје 

осталим бензинским станицама. Значајније учешће прихода од продаје сопственим 
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бензинским станицама забележенo је само код […] и […] и износило је 33,37% односно 

35,22% укупних прихода респективно. 

 

Упоредни преглед прихода остварених у 2014. и 2015. години приказан је у табели број 

38: 

 
Табела 38 – Упоредни преглед прихода у велепродаји 
 Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту  

 

(подаци из Табеле 38 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 38 може се видети да је у односу на 2014. 

годину приходе повећало шест учесника и то […] (83%), […] (72%), […] (18%), […] 

(13%), […] (4%), […] (3%). Остали учесници забележили су пад прихода у односу на 

претходну годину у распону од 10% до 74% при чему је највеће смањење прихода 

забележено код […].
17

 

 

Посматрајући укупно остварене приходе учесника на велепродајном тржишту 

евидентно је да су они у односу на претходну годину повећани за свега 1%. 

 

Будући да су остварени приходи функција прометованих количина, промене у висини 

прихода у односу на претходну годину су се кретале у истом смеру као и прометоване 

количине посматраних група деривата. 

 

4.3. Остварени пословни резултат у велепродаји 

 

Пословни резултат учесника на велепродајном тржишту добијен стављањем у однос 

остварених прихода и трошкова приказан је у табели број 39: 

 
Табела 39 – Остварени пословни резултат у велепродаји  
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту  

 
(подаци из Табеле 39 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 39 евидентно је да је позитиван пословни 

резултат остварило девет, а  негативан четири учесника и то […], […], […] и […], док 

један учесник, [...], није алоцирао трошкове на велепродају и малопрoдају.
18

 

 

Учесник који је најуспешније пословао на велепродајном тржишту и у 2015. години је 

[…] са оствареним профитом од  […] динара.  

 

 

                                                 
17

 Комисија је имала у виду да је повећање прихода у односу на претходну годину дошло због промене 

начина исказивања прихода, будући да су у 2015. години приказани и приходи остварени од продаје 

сопственим бензинским станицама. 
18

 Приликом рачунања пословног резултата односно трошкова у велепродаји за […] вредност набавне 

вредности је преузета из Напомена уз финансијске извештаје за годину која се завршила 31.12.2015. 

године. 
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V Тржиште трговине на мало дериватима нафте 

 

Трговина на мало нафтним дериватима подразумева трговину моторним и другим 

горивима на станицама за снабдевање 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.  

 

За потребе секторске анализе извршена је додатна сегментација тржишта трговине на 

мало као посебне целине на три одвојена тржишта – тржиште трговине на мало 

моторним бензинима, тржиште трговине на мало дизел горивима и тржиште трговине 

на мало течним нафтним гасом. 

 

У оквиру сваког од претходно дефинисаних тржишних сегмената сагледана је 

структура набавке и продаје уз утврђивање тржишних учешћа учесника на тржишту. 

 

Битно је напоменути да је Комисија, када је реч о агрегатним подацима на основу којих 

би могла бити утврђена тржишна учешћа учесника, располагала: 

 

 подацима о укупно наплаћеним приходима од акциза по врстама нафтних 

деривата, достављеним од стране Министарства финансија.
19

 

 подацима о процењеној потрошњи деривата нафте на територији Републике 

Србије у 2015. години достављеним од стране министарства надлежног за 

послове енергетике, збирно за све деривате. Поред наведених података, 

Министарство рударства и енергетике је Комисији доставило и податке о 

количинама маркираних деривата у 2015. години, и то према подацима лица 

које врши услугу маркирања на територији Републике Србије у складу са 

Уредбом о обележавању (маркирању) деривата нафте и биогорива у 2015. 

години; 

 подацима о сопственој процени тржишног учешћа НИС-а у трговини на мало 

појединим нафтним дериватима, на основу чега су изведене процене о укупном 

промету деривата који су предмет анализе. 

 

Упоредни преглед укупног промета нафтних деривата у трговини на мало, добијен на 

основу података из наведених извора, приказан је у табели број 40: 

 
Табела 40-  Упоредни преглед процењене потрошње нафтних деривата 

Моторни бензини 553.257.560 552.287.928 542.766.488

Гасна уља 1.900.915.640 1.851.940.161 1.217.711.286

Течни нафтни гас 500.500.150 437.328.940 395.848.529

Укупно 2.954.673.350 2.841.557.029 2.156.326.302

Врста деривата 
Министарство рударства и 

енергетике
Министарство финансија Пројекције НИС

 
Извор: Калкулације на основу достављених података 

 

На основу приказаних податка, може се видети да најмања одступања у проценама 

укупне потрошње нафтних деривата постоје када је реч о потрошњи моторних бензина, 

                                                 
19

 Потрошња осталих деривата је исказана у литрима, па је тако приликом рачунања и процењене 

потрошње ТНГ, узет у обзир однос 1литар=0,55 килограма, и у складу са тим износ акцизе  на овај 

дериват у висини од 22 дин/лит. 
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док највеће разлике постоје кад је реч о процени потрошње дизел горива која је у 

табели број 40 приказана као потрошња гасних уља. 

 

Комисија се за потребе секторске анализе тржишта нафте и нафтних деривата и у 2015. 

години, определила за податке достављене од стране Министарства финансија, на 

првом месту због упоредивости података о тржишним учешћима учесника са подацима 

из претходне секторске анализе. 

 

Пре саме анализе тржишта трговине на мало нафтним дериватима, битно је поменути и 

репрезентативност узорка будући да је утврђено да: 

 промет моторних бензина реализован од стране учесника на тржишту 

обухваћених узорком чини 75% укупног промета на мало моторних бензина; 

 промет дизел горива реализован од стране учесника на тржишту обухваћених 

узорком чини 54% укупног промета на мало дизел горивима; 

 промет ТНГ реализован од стране учесника на тржишту обухваћених узорком 

чини 54% укупног промета на мало ТНГ. 

 

1. Број бензинских станица и структура по локацији 

 

Укупан број станица добијен на основу података које су доставили учесници 

обухваћени узорком је на дан 31.12.2015. године износио је 704. 

 

Приказ укупног броја активних бензинских станица и њихове структуре према 

локацији на дан 31.12.2015. дат  је у табели број 41:  

 
Табела 41  – Укупан број и структура активних бензинских станица према локацији 

1 Eko Serbia 7 33 13 53

2 Еуро гас 1 1

3 Еуро петрол 1 18 6 6 31

4 Еволуција 2004 1 1

5 Кнез петрол 0 40 12 14 66

6 Лукоил 8 54 10 39 111

7 Mol Serbia 9 22 6 37

8 НИС 17 185 49 74 325

9 OMV 13 39 8 0 60

10 Петробарт 4 4

11 Даки петрол 4 5 9

12 Horizon energy 0 2 1 3 6

Укупно 55 398 115 136 704

магистрални 

пут
село Укупно

Редни 

број
Учесник на тржишту аутопут град

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 41 јасно је да се највећи број бензинских 

станица, 398, налази у граду, затим на селу 136, на магистралном путу 115, док се на 

аутопуту налази свега 55 бензинских станица. 

 

Комисија је податак о укупном броју бензинских станица у Републици Србији добила 

од Mинистарства рударства и енергетике коме је овај податак у оквиру праћења 

програма маркирања деривата нафте уступљен од стране Сектора тржишне инспекције 

у оквиру министарства надлежног за послове трговине које сагласно члану 367. Закона 

о енергетици („Службени гласник РС“ број 145/14) врши инспекцијски надзор над 
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спровођењем одредби овог закона и прописа донетих на основу овог закона, а које се 

односе на маркирање, мониторинг и квалитет деривата нафте у складу са законима 

којима се уређује трговина и заштита потрошача. 

 

Према подацима Министарства рударства и енергетике, укупан број бензинских 

станица на дан 31.12.2015. године био је 1481, од чега је активних станица било 1372, 

неактивних 48, затворених 31, док 30 бензинских станица није имало ознаку статуса. 

 

Приближни удео највећих ланаца у структури власништва укупног броја бензинских 

станица приказан је на дијаграму број 8: 

 
Дијаграм 8 – Структура власништва бензинских станица 

  
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних на дијаграму број 8, јасно је да највећи број 

бензинских станица, 325, припада НИС-у што чини око 24%  укупног броја активних 

бензинских станица.  На другом месту налази се Лукоил са 111 бензинских станица 

што чини 8%, а одмах затим следе Кнез петрол са 5% и OMV и Eko Serbia са 4% 

укупног броја бензинских станица. Процентуална учешћа осталих учесника 

обухваћених узорком нижа су од 4%.  

 

Упоредни приказ броја бензинских станица у 2014. и 2015. години дат је у табели број 

42: 
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Табела 42 – Упоредни приказ броја бензинских станица  

1 НИС 323 325 101

2 Лукоил 115 111 97

3 Кнез петрол 51 66 129

4 OMV 61 60 98

5 Eko Serbia 51 53 104

6 Mol Serbia 36 37 103

7 Еуро петрол 24 31 129

8 Даки петрол 9 9 100

9 Horizon 3 6 200

10 Петробарт 4 4 100

11 Еуро гас 1 1 100

12 Еволуција 2004 1

13 Нафта ад 7 n/a

Укупно 685 704 103

Редни

 број
Учесник на тржишту 2014. 2015.

Индекс

(2014.=100)

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу упоредне анализе броја бензинских станица, може се видети да је на крају 

2015. године, било 19 станица више у односу на крај 2014. године, при чему треба 

имати у виду да Нафта ад није доставила податке о броју бензинских станица, као и 

да је за број бензинских станица Еуро петрола на крају 2014. године узет податак 

достављен за потребе секторске анализе за 2015. годину. 
20

 

 

Посматрано по учесницима може се констатовати следеће: 

 

 број бензинских станица остао је непромењен код три учесника на тржишту 

– Даки петрол, Петробарт и Еуро гас; 

 седам учесника је повећало број бензинских станица и то Кнез петрол (15 

нових станица), Еуро петрол (7 нових станица)
21

, Horizon energy (3 нове 

станице),  Eko Serbia (2 нове станице), Mol Serbia (1 нова станица), НИС (1 

нова станица), Еволуција 2004 (1 нова станица); 

 два учесника су смањила број бензинских станица – Лукоил и ОMV. 

 

Када је реч о управљању бензинским станицама, ниједан од учесника се није изјаснио 

да је бензинске станице давао у франшизу. 

 

[…]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Према подацима достављеним за потребе секторске анализе за 2014. годину број бензинских станица 

Еуро петрола је на дан 31.12.2014. године био 19, док је према подацима достављеним за потребе 

секторске анализе за 2015. године овај број био 24. 
21

 Према подацима достављеним за потребе секторске анализе за 2015.годину. 
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2. Тржиште трговине на мало моторних бензина 
 

У оквиру дефинисаног тржишта трговине на мало моторних бензина, сагледана је 

структура набавке у смислу утврђивања њених извора и степена концентрисаности, као 

и структура продаје у циљу идентификовања тржишне снаге учесника на овом ужем 

тржишном сегменту. 

 

2.1. Структура набавке моторних бензина 

 
Податке о набављеним количинама моторних бензина у малопродаји у 2015. години 

доставило је осам учесника на тржишту. 

 

Од укупно осам учесника колико их је приказало структуру набавке, пет учесника је 

набављало и евро БМБ 98 и евро премијум БМБ 95, док је три учесника набављало 

само евро премијум БМБ 95. 

 

Укупне количине моторних бензина у малопродаји, набављене од стране учесника 

обухваћених узорком, износиле су 396 милиона литара. Посматрано на нивоу узорка, 

91% укупно набављених количина обезбеђено је на домаћем тржишту, док је 9% 

обезбеђено из увоза. 

 

Анализирајући структуру извора набавке моторних бензина, и на основу достављених 

података о пет највећих добављача, може се видети да се она у највећој мери вршила из 

домаћих извора, док је увозна компонента у значајнијој мери заступљена само код […] 

и у извесној мери код […]. […]. 

 

Процентуално учешће добављача у укупно набављеној количини према подацима 

достављеним од стране појединих учесника на тржишту приказано је у табели број 43: 

 
Табела 43  – Структура добављача моторних бензина, количински 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 43 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података, може се видети да највеће процентуално учешће у 

структури добављача, количински посматрано, има НИС, док су учешћа осталих 

добављача знатно нижа. Приликом интерпретације добијених резултата треба бити 

опрезан, будући да је реч о оквирним процентулним учешћима изведеним само на 

основу података одређеног броја учесника на тржишту. 

 

Уколико се пажња усмери на то да ли је набавка вршена од матичних компанија или 

не, може се видети да је такву набавку вршило четири учесника на тржишту. Поред 

[…] који је целокупну набавку обезбедио на домаћем тржишту и […] који је то учинио 

у највећој мери (74%), набавку од повезаних лица вршили су и […] и […] који су од 

[…] и […], односно […] и […] прибавили око 80% односно 40% укупних количина 

респективно. 

 
Анализирајући структуру набавке учесника који су моторни бензин набављали из 

екстерних извора на домаћем тржишту, може се видети да је значајно учешће НИС-а 

као добављача забележено код […] (100%), […] (99,97%), […] (60,46%) и […] (40%). 



38 

 

Са друге стране НИС се као највећи добављач не појављује уопште у структури 

набавке […], […] и […] . 

 
У табели број 44 приказана су процентуална учешћа пет највећих добављача у укупно 

набављеним количинама моторних бензина. 

 
Табела 44 – Концентрисаност набавке моторних бензина у малопродаји, количински 

Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 44 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 44 може се видети да је набавка 

моторних бензина у малопродаји значајно концентрисана будући да се код свих 

учесника креће у интервалу од 74% до 100%. 

 

Структура извора набавке појединачно, по врстама моторних бензина, приказана је у 

табели број 45: 
 

Табела 45 – Структура набавке моторних бензина у малопродаји 

Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 
 

(подаци из Табеле 45 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 45 може се видети да су сви учесници, 

осим […] који је евро БМБ 98 обезбедио из увоза, овај дериват набављали на домаћем 

тржишту. Када је реч о деривату евро премијум БМБ 95, увозна компонента, као што 

је и претходно наведено, заступљена је код […] и […]. 

 

2.2. Структура  промета моторних бензина 

 

Податке о укупно прометованим количинама моторних бензина доставило је десет 

учесника, при чему је промет бензина евро БМБ 98 и евро премијум БМБ 95 обављало 

седам учесника, док је њих три обављало промет само бензином евро премијум 

БМБ95. 

 

Промет моторних бензина, остварен од стране учесника на тржишту, износио је  411 

милиона литара. У поређењу са претходном годином, дошло је до повећања укупног 

промета за 4%, при чему су највећа повећања промета забележена код […] (169%), […] 

(75%), […] (33%) и […] (31%).  До смањења промета моторних бензина у незнатном 

проценту дошло је код два учесника и то […] (2%) и [...] (3%). 

 

Упоредни преглед промета моторних бензина у претходне две године дат је у табели 

број 46: 



39 

 

Табела 46– Упоредни преглед промета моторних бензина 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 46 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 46, може се видети да је највећи промет 

моторних бензина у 2015. години, као и претходних година остварио НИС, затим следе 

Лукоил и ОМV чији је промет био […] мањи. Најнижи промет моторних бензина у 

2015. години остварио је Петробарт. 

 

Преглед тржишних учешћа, добијених стављањем у однос прометованих количина 

учесника на тржишту са укупним прометом добијеним на основу података 

Министарства финансија приказан је у табели број 47: 

 
Табела 47 – Тржишна учешћа у промету моторних бензина 

Редни 

број

Учесник на 

тржишту

Промет моторних 

бензина

(у литрима)

Тржишно

 учешће 

1 НИС […] /40-50/%

2 Лукоил […] /5-10/%

3 OMV […] /5-10/%

4 Eko Serbia […] /5-10/%

5 Mol Serbia […] /0-5/%

6 Кнез петрол […] /0-5/%

7 Еуро петрол […] /0-5/%

8 Даки петрол […] /0-5/%

9 Horizon […] /0-5/%

10 Петробарт […] /0-5/%

11 Остали 140.171.876,71 25,38%

Укупно 552.287.928,18 100,00%  
Извор: Калкулација на бази достављених података 

 

(подаци из Табеле 47 представљају заштићене податке) 
 

На основу података приказаних у табели број 47 може се видети да је највеће тржишно 

учешће од /40-50/% имао НИС. Следе Лукоил и OMV са /5-10/%, Еко Serbia са /5-10/%, 

док су остали учесници имали знатно нижа тржишна учешћа. У поређењу са 

претходном годином, може се видети да није било значајнијих измена у погледу 

висине тржишних учешћа у укупном промету моторних бензина. 

 

Са друге стране, према подацима о сопственој процени тржишног учешћа приказаним 

у табели број 48, укупно учешће НИС-а у трговини на мало моторним бензинима 

износи […]%. 

 
Табела 48 – Сопствена процена тржишног учешћа у трговини на мало моторним бензинима 

Извор: НИС 

 

(подаци из Табеле 48 представљају заштићене податке) 
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2.2.1. Структура промета моторним бензинима према категорији  бензинских 

станица 

 

Анализирајући структуру промета у смислу процене учешћа промета моторних 

бензина у укупном промету, а према категорији бензинских станица, утврђено је да се 

оно, креће од 19% на бензинским станицама на магистралном путу, преко 20% на 

станицама на аутопуту до 27% на градским и сеоским бензинским станицама. 

 

Дакле, укупно посматрано, моторни бензини у просеку чине око једне трећине односно 

једне четвртине укупног промета на свим категоријама бензинских станица. 

 

3. Тржиште трговине на мало дизел горивима 

 

У оквиру дефинисаног тржишта трговине на мало дизел горивима, сагледана је 

структура набавке у смислу утврђивања њених извора и степена концентрисаности, као 

и структура продаје у циљу идентификовања тржишне снаге учесника на овом ужем 

тржишном сегменту. 

 

3.1. Структура набавке дизел горива 

 
Податке о набављеним количинима дизел горива у 2015. години доставило је осам 

учесника. 

 

Од укупно осам учесника колико их је исказало набавку дизел горива, и евро дизел и 

дизел гориво гасно уље 0.1 набављала су четири учесника, док су остала четири 

учесника набављала само евро дизел. 

 

Анализирајући структуру извора набавке дизел горива и на основу достављених 

података о пет највећих добављача, може се видети да се она у највећој мери вршила из 

домаћих извора, док је увозна компонента у висини од преко 90% била заступљена 

само код […]. Поред […], набавку дизел горива на иностраном тржишту вршили су 

[…] и […].  […] 

 

Процентуално учешће добављача, израчунато на основу података достављених од 

стране појединих учесника на тржишту приказано је у табели број 49: 

 
Табела 49 – Структура добављача дизел горива, количински 

Извор: Калкулација на бази података учесника 

 

(подаци из Табеле 49 представљају заштићене податке) 
 

На основу приказаних података, може се видети да су учесници највећи део дизел 

горива набавили од НИС-а. Учешћа осталих добављача у укупној набавци су значајно 

нижа. Приликом интерпретације добијених резултата треба бити опрезан, будући да је 

реч о оквирним процентуалним учешћима изведеним само на основу података 

одређеног броја учесника на тржишту. 

 

Уколико се пажња усмери на то да ли је набавка вршена од матичних компанија или 

не, може се видети да је такву набавку вршило пет учесника. Поред […] и […] који су 

потпуно, односно у већој мери дизел горива набављали на домаћем тржишту, набавку 
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од повезаних лица су вршили […], […] и […] који су од повезаних лица на иностраном 

тржишту прибавили 34%, 93% и 12% респективно. 

 

Анализирајући структуру набавке учесника који су дизел горива набављали из 

екстерних извора на домаћем тржишту, може се видети да је значајно учешће НИС-а 

као добављача забележено код […] (cca 100%), […] (66,56%) и […] (60,41%). Са друге 

стране, НИС се као добављач уопште не појављује у структури набавке код […] и […]. 

 

Преглед процентуалног учешћа количина набављених од пет највећих добављача у 

укупној набавци учесника на тржишту приказан је у табели број 50: 

 
Табела 50 – Концентрисаност набавке дизел горива у малопродаји, количински 

Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 50 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 50 може се видети да је концентрисаност 

набавке висока и да код већине учесника који су доставили податке она износи 100%.  

 

Структура набавке појединачно, по врстама дизел горива, приказана је у табели број 

51: 

 
Табела 51– Структура набавке дизел горива у малопродаји 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 51 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 51, може се видети да је набавка дизел 

горива гасног уља 0.1 у потпуности вршена на домаћем тржишту. Са друге стране, 

премда је и набавка евро дизела у највећој мери вршена на домаћем тржишту,  увозна 

компонента присутна је у значајнијој мери само код […] (97%) и делимично код […] 

(34%), […] (12%) и […] (11%). 

 

У поређењу са претходном годином, осим благог пораста учешћа увозне компоненте 

код […] и […], није било измена у структури извора набавке дизел горива у 2015. 

години. 

 

3.2. Структура промета дизел горива 

 

Податке о прометованим количинама дизел горива доставило је 10 учесника, при чему 

је њих шест обављало промет и евро дизелом и дизел горивом гасно уље 0,1, док су 

четири учесника трговала само дериватом евро дизел. 

 

Укупан промет дизел горива остварен од стране учесника обухваћених узорком који су 

доставили податке износио је око милијарду литара. У поређењу са претходном 

годином, дошло је до повећања укупног промета, при чему је највеће повећање 

забележено код […] (114%). Са друге стране, само код једног учесника, […], је дошло 

до незнатног смањења промета у односу на претходну годину. 

 

Упоредни преглед прометованих количина обе врсте дизел горива дат је у табели број 

52: 
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Табела 52 – Упоредни преглед промета дизел горива 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 52 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података, јасно је да је највећи промет у 2015. години, као и 

претходне године, остварио НИС. Следе OMV и Лукоил чији је промет око […] 

односно […] респективно мањи од промета НИС-а. Најнижи промет дизел горива у 

2015. години, као и у претходној остварио је Петробарт. 

 

Преглед тржишних учешћа, добијених стављањем у однос прометованих количина 

учесника на тржишту са укупним прометом добијеним на основу података 

Министарства финансија приказан је у табели број 53: 

 
Табела 53  - Тржишна учешћа у промету дизел горива 

Редни 

број

Учесник на 

тржишту

Промет дизел 

горива

(у литрима)

Тржишно 

учешће

1 НИС […] /30-40/%

2 OMV […] /5-10/%

3 Лукоил […] /0-5/%

4 Кнез петрол […] /0-5/%

5 Eko Serbia […] /0-5/%

6 Mol Serbia […] /0-5/%

7 Еуро петрол […] /0-5/%

8 Horizon […] /0-5/%

9 Даки петрол […] /0-5/%

10 Петробарт […] /0-5/%

12 Остали 847.428.441,66 45,76%

Укупно 1.851.940.161,32 100,00%  
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 53 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 53, може се видети да је највеће тржишно 

учешће (/30-40/%) остварио НИС. Следе ОMV (/5-10/%), Лукоил (/0-5/%), Кнез петрол 

(/0-5/%), Еко Serbia (/0-5/%), док су остали учесници имали знатно нижа учешћа.  

 

Са друге стране, према подацима  о сопственој процени тржишног учешћа приказаних 

у табели број 54, укупно учешће НИС-а у трговини на мало дизел горивима износи 

[…]%. 

 
Табела 54– Сопствена процена тржишног учешћа у промету на мало дизел горивима  
Извор: НИС 

 

(подаци из Табеле 54 представљају заштићене податке) 
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3.2.1. Структура промета на мало дизел горива према категорији бензинских 

станица 

 

Анализирајући структуру промета у смислу процене учешћа промета дизел горива у 

укупном промету нафтних деривата, а према категорији бензинских станица, утврђено 

је да се оно, укупно посматрано креће од 59% на градским бензинским станицама, 

преко 62% на станицама на аутопуту до 65% на бензинским станицама на 

магистралном путу и 66% на бензинским станицама у селу. 

 

Дакле, укупно посматрано, промет дизел горива чини око две трећине укупног промета 

на свим категоријама бензинских станица. Посматрано по учесницима, може се видети 

да код свих учесника, промет дизел горива чини највећи део промета на свим 

категоријама бензинских станица, изузев […], код кога на бензинским станицама на 

ауто путу, највећи део промета у висини од 62% чини промет ТНГ. 

 

 

4. Тржиште трговине на мало течним нафтним гасом 

 

У оквиру дефинисаног тржишта трговине на мало ТНГ, сагледана је структура набавке 

у смислу утврђивања њених извора, као и структура продаје у циљу идентификовања 

тржишне снаге учесника на овом ужем тржишном сегменту. 

 

4.1. Структура извора набавке течног нафтног гаса 

 

Податке о набавци ТНГ у малопродаји доставило је девет учесника на тржишту. 

Укупне количине ТНГ набављене од стране учесника обухваћених узорком износиле 

су 196 милиона литара
22

, при чему је  око 78% набављено на домаћем тржишту, а 22% 

из увоза. 

 

Структура извора набавке учесника на тржишту приказана је у табели број 55: 

 
Табела 55 – Структура извора набавке ТНГ 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 55 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података може се видети да се већина учесника овим дериватом 

у потпуности снабдевала на домаћем тржишту, изузев, […], […] и […] код којих је 

увозна компонента била заступљена у значајнијој мери. 

 

4.2. Структура промета течног нафтног гаса 

 

Податке о прометованим количинама ТНГ доставило је 11 учесника на тржишту.  

 

Укупан промет ТНГ, остварен од стране учесника, обухваћених узорком износио је 235 

милиона литара. Преглед промета по учесницима дат је  у табели број 56: 

                                                 
22

 За свођење на исту мерну јединицу коришћен однос 1литар=0,55 килограма. 
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Табела 56 – Преглед промета ТНГ 

1 НИС […] /10-20/%

2 Eko Serbia […] /5-10/%

3 Лукоил […] /5-10/%

4 Кнез петрол […] /5-10/%

5 OMV […] /0-5/%

6 Еуро петрол […] /0-5/%

7 Mol Serbia […] /0-5/%

8 Даки петрол […] /0-5/%

9 Еуро гас […] /0-5/%

10 Horizon […] /0-5/%

11 Петробарт […] /0-5/%

12 Остали 202.074.152,08 46,21%

Укупно 437.328.939,61 100,00%

Редни 

број

Учесник на 

тржишту

Промет ТНГ 

(у литрима)

Тржишно 

учешће

 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 56 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 56 може се видети да је највећи промет, 

као и претходних година остварио НИС са /10-20/% тржишног удела. Одмах затим 

следе Eko Serbia са /5-10/%, Лукоил са /5-10/%, Кнез петрол са /5-10/%, OMV са /5-

10/%, Еуро петрол са /0-5/%, Mol Serbia са /0-5/%, док су остали учесници остварили 

знатно мањи промет. 

 

У поређењу са претходном годином може се видети да није било значајнијих измена 

тржишних учешћа учесника на тржишту. 

 

Према подацима НИС о сопственој процени тржишног учешћа који су приказани у 

табели број 57, тржишно учешће у укупном промету на мало ТНГ износи […]% 

 
Табела 57 – Сопствена процена тржишног учешћа у промету на мало ТНГ 
Извор: НИС 

 

(подаци из Табеле 57 представљају заштићене податке) 

 

На онову приказаних података може се видети да не постоје значајна одступања 

између података о сопственој процени тржишног учешћа које је доставио НИС и 

података добијених обрадом одговора учесника на тржишту. 
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5. Трошкови пословања,  остварени приходи и пословни резултат у малопродаји 

 
Анализа висине трошкова и остварених прихода, и њихово стављање у међусобни 

однос, односно израчунавање пословног резултата, имало је за циљ утврђивање 

успешности учесника на овом тржишном сегменту. 

 

5.1.  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 који укуључују трошкове логистике (транспорт, складиштење, 

манипулацију), амортизацију, трошкове зарада, трошкове материјала, режијскe 

трошкове (елeктрична енергија, вода, ПТТ), таксе и накнаде, одржавање, трошкове 

маркетинга и остале трошкове.
23

   

 

Упоредни преглед учешћа оперативних трошкова у укупним трошковима за претходне 

две године дат је у табели број 58:
24

 

 
Табела 58 – Упоредни преглед учешћа оперативних  трошкова у укупним трошковима 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 
 

(подаци из Табеле 58 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 58 може се видети да се учешће 

оперативних трошкова кретало у интервалу од 4% до 18% колико је забележено код 

[…]. У поређењу са претходном годином може се видети да је до највећих промена 

учешћа оперативних трошкова у укупним трошковима у малопродаји, дошло управо 

код […], док је код осталих учесника ово учешће било на приближно истом нивоу као 

у претходној години
25

. 

 

Упоредни преглед оперативних трошкова у претходне две године дат је у табели број 

59: 

 
Табела 59 – Упоредни преглед оперативних трошкова, (у 000 РСД)  
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 59 представљају заштићене податке) 

 

На основу података датих у табели број 59 може се видети да је у поређењу са 

претходном годином, до повећања номиналног износа оперативних трошкова дошло 

код пет учесника и то код […] (303%), […] (114%), […] (15%), […] (13%) и […] (9%). 

Са друге стране до смањења трошкова je дошло код […] (22%), […] (3%), док је износ 

оперативних трошкова код […] остао на истом нивоу. 

                                                 
23

 […] је поред наведених категорија приказао и категорију остало која укључује администрацију и 

комерцијалу остало као и категорију која се односи на трошкове камата. 
24

 […] није приказао оперативне трошкове по категоријама бензинских станица, већ је навео посебну 

колону „на нивоу фирме“. Учешће оперативних трошкова је израчунато на основу тако приказаних 

података. 
25

 Приликом рачунања укупних трошкова у малопродаји за […], у обзир је узета набавна вредност робе у 

малопродаји приказана у напоменaма уз финансијске извештаје за годину која се завршила 31.12.2015. 

годину. 
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Упоредни преглед просечних оперативних трошкова, односно трошкова по бензинској 

станици приказан је у табели број 60: 

 
Табела 60  -Упоредни преглед просечних оперативних трошкова (000 РСД) 
Извор: Калкулација на бази достављених података 

 

(подаци из Табеле 60 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 60 може се видети да су просечни 

трошкови већине учесника пратили динамику кретања укупних оперативних трошкова, 

будући да није дошло до значајније измене броја бензинских станица. Изузетак је […], 

код кога је у односу на претходну годину, поред смањења оперативних трошкова 

пословања, дошло и до повећања броја бензинских станица. 

 

Процентуално учешће оперативних трошкова у укупним приходима у малопродаји у 

2015. години приказано је у табели број 61: 

 
Табела 61– Удео оперативних трошкова у укупним приходима од малопродаје 

Извор: Калкулације на бази достављених података 

 

(подаци из Табеле 61 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података може се видети да је учешће оперативних трошкова у 

укупним приходима од малопродаје варирало међу учесницима. Највеће процентуално 

учешће забележено је код […], док је најниже процентуално учешће забележено код 

[…]. 
 

5.2. Приходи од пословања у малопродаји 

 

Приходи остварени у трговини на мало приказани су као збир прихода остварених од 

продаје деривата и прихода од пратећих делатности за сваку категорију бензинских 

станица. 

 

Преглед укупно остварених прихода од продаје деривата у 2015. години и 

компаративна анализа са приходима оствареним у 2014. години дати су у табели број 

62: 

 
Табела 62 – Компаративна анализа прихода од продаје деривата, (у 000 РСД) 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 62 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 62 може се видети да је највише приходе 

од продаје деривата у 2015. години  остварио НИС који су око […] били виши од првог 

следећег учесника, Лукоила. Следе Кнез петрол, Eko Serbia, OMV и Mol Serbia. 

Најниже приходе од продаје деривата остварила је Еволуција 2004. 

 

Уколико се упореде приходи остварени у претходне две године, може се видети да је 

до повећања прихода дошло код пет учесника и то […] (77%), […]  (38%), […] (37%), 

[…]  (20%) и […] (5%).  Са друге стране до смањења прихода је дошло код […] (12%), 

[…] (15%), […] (14%) и […] (55%). 
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Имајући у виду да је приход од продаје деривата функција цена и прометованих 

количина, може се рећи да је забележено повећање прихода код учесника на тржишту у 

одређеној мери било резултат промене броја бензинских станица и повећања промета 

посматраних нафтних деривата. 

 

Највиши просечан приход од продаје деривата, односно приход од продаје по 

бензинској станци остварили су Eko Serbia и Mol Serbia. ОМV који је у претходној 

години остваривао највише просечне приходе, у 2015. години се нашао на петом месту. 

Најнижи просечан приход од продаје деривата остварио је Петробарт. 

 

Упоредна анализа просечних прихода од продаје деривата приказана је у табели број 

63: 

 
Табела 63 – Упоредна анализа просечних прихода од продаје деривата 

Извор: Калкулације на бази достављених података 

 

(подаци из Табеле 63 представљају заштићене податке) 

 

На основу приказаних података може се видети да је динамика просечних прихода од 

продаје деривата у односу на претходну годину пратила динамику кретања укупних 

прихода од продаје. […]. 

 

Приходи од пратећих делатности обухватају све приходе који се не односе директно 

на продају деривата и обухватају приходе од продаје пратећег асортимана, приходе од 

ресторана, приходе од перионица и приходе од аутосервиса. 

 

Преглед укупно остварених прихода од пратећих делатности и компаративна анализа 

са приходима оствареним у претходној години дати су у табели број 64: 
 

Табела 64 – Компаративна анализа прихода од пратећих делатности,  (000 РСД) 

Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 64 представљају заштићене податке) 

 

На основу података приказаних у табели број 64 може се видети да је највише приходе 

од пратећих делатности остварио НИС.  

 

Поредећи остварене приходе са приходима из претходне године, јасно је да је до 

највећег повећања прихода од пратећих делатности дошло код […] (374%) што је 

резултат повећања броја бензинских станица са пратећим делатностима. Следе […] 

(80%), […] (42%), […] (38%), […] (29%), […] (24%) и […] (23%). Једини учесник код 

кога је забележено смањење прихода од пратећих делатности је […].  

 

Просечно учешће прихода од пратећих делатности у укупним приходима у 

малопродаји је у 2015. години износило 8%, што значи да је у односу на 2014. годину 

дошло до повећања учешћа ове групе прихода. 

 

Приказ учешћа прихода од продаје деривата и прихода од пратећих делатности дат је у 

табели број 65: 



48 

 

Табела 65 – Структура остварених прихода у малопродаји 
Извор: Калкулације на бази достављених података 

 

(подаци из Табеле 65 представљају заштићене податке) 

 

На основу табеле број 65, јасно је да је до највећих промена у структури укупних 

прихода у односу на претходну 2014. годину дошло код […] код кога је забележено 

значајније смањења прихода од пратећих делатности, односно код […] код кога су пак 

приходи од пратећих делатности знатно повећани. 

 

Укупно остварени приходи у малопродаји приказани су у табели број 66: 

 
Табела 66 – Укупно остварени приход у малопродаји 
Извор:Подаци учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 66 представљају заштићене податке) 
 

На основу табеле број 66, може се видети да је највише приходе остварио НИС, који су 

око […] били виши од Лукоила.  Следе Eko Serbia, Кнез петрол, Mol Serbia и OMV.  

Најниже приходе је остварила Еволуција 2004. 

 

 

5.3. Oстварени пословни резултат у малопродаји 

 

Остварени пословни резултат у малопродаји  за 2015. годину приказан је у табели број 

67: 

 
Табела 67 – Остварени пословни резултат у малопродаји (000 РСД) 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

(подаци из Табеле 67 представљају заштићене податке) 
 

На основу података приказаних у табели број 67 може се видети да су са негативним 

резултатом пословала само три учесника на тржишту међу којима су, […], [...] и […] 

Најбоље резутате остварили су […], [...] , […] и [...].  

 

Поредећи остварене пословне резултате у 2015. години са пословним резултатима у 

2014. години, може се видети да је […] не само из пословања у зони губитка, прешао у 

групу учесника који послују позитивно, већ и заузео друго место. 

 

Мерећи успешност учесника на тржишту стопом пословног добитка добијене као 

количник пословног добитка и прихода од продаје, може се видети да је најуспешнији 

био управо […] са 31%. Следе […] са 20%, […] са 17%, […] са 15%, […] са 12%, […] и 

[…] са 3%. Најнижу стопу пословног добитка од само 2% остварио је […]. 
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VI Анализа трендова цена нафтних деривата у 2015. години 

 

 

1. Анализа ценовних трендова на велепродајном тржишту 

 

Приликом анализе цена на тржишту трговине на велико нафтних деривата, посматрани 

су сви одабрани учесници који обављају ову делатност. Подаци који су посматрани 

представљају месечни преглед набавних и велепродајних цена изабраних пет деривата: 

евро премијум БМБ 95, евро БМБ 98, евро дизел, дизел гориво гасно уље 0,1 и ТНГ. 

 

За све посматране деривате је за сваки месец у години, израчуната просечна 

пондерисана набавна цена, и то за сваки извор набавке (набавку на домаћем тржишту и 

набавку из увоза) појединачно, као и за оба извора набавке, заједно посматрано.  

 

Са друге стране, израчунате су и просечне пондерисане велепродајне цене за сопствене 

и остале бензинске станице посебно, као и укупно за категорију бензинских станица.  

 

Све цене су приказане без фискалних дажбина, акциза и ПДВ-а. […]. 

 

Анализирајући кретање велепродајних цена по месецима, може се видети да су код 

већине учесника на тржишту просечне велепродајне цене имале врло сличан смер и 

интензитет кретања, с тим да је интензитет био нешто слабије изражен у поређњу са 

претходном годином. 

 

1.1. Анализа ценовних трендова на велепродајном тржишту моторних бензина 

 

- Евро БМБ 98 – 

 

Набавка моторног бензина евро БМБ 98 на велепродајном тржишту је у потпуности 

вршена из домаћих извора. Поредећи набавне цене без фискалних дажбина, може се 

видети да је најниже цене имао […] који је набавку вршио из домаћих извора, током 

свих месеци у 2015. години.  Набавне цене осталих учесника који су набављали евро 

бмб 98 су у просеку биле до 5 динара више од набавних цена […]. 

 

Посматрајући тренд кретања набавних цена, може се видети да је у првој половини 

године забележен раст, док је у другој половини године дошло до пада цена при чему 

је цена на крају године била нижа за 31% у односу на цену из јуна месеца. 

 

Поредећи просечне продајне цене без фискалних дажбина може се видети да је 

најниже цене током свих месеци у 2015. години имао […]. Просечне велепродајне цене 

других учесника на тржишту биле су уједначене и више за 8-12 динара по литру. На 

високу разлику између просечних продајних цена учесника утицале су ниске продајне 

цене […] према сопственим бензинским станицама формиране као просечне 

пондерисане набавне цене у малопродаји, уз доминантан утицај ниских цена за 

количине набављене на домаћем тржишту.  

 

Од укупно шест учесника, два учесника, […] и […] су приказали продају деривата евро 

БМБ 98 и сопственим и осталим бензинским станицама. Поредећи продајне цене по 

месецима за ове две категорије купаца, може се видети да када је реч о […] разлике не 

постоје, док су када је реч о […], продајне цене сопственим бензинским станицама 

биле ниже током свих месеци, при чему је најнижа разлика од 3,79 динара забележена 
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у фебруару, а највиша од 10,92 динара у септембру. Са друге стране, уколико се пореде 

цене за категорију осталих бензинских станица, може се видети да су […] цене биле 

ниже у просеку за око 3-7 динара по литру. 

 

Пратећи тенденцију кретања велепродајних цена, уочава се тренд раста до јуна, након 

чега је забележен пад који се наставио све до краја године при чему је цена на крају 

године била нижа за 29% у односу на цену из јуна месеца. 

 

Графички приказ кретања просечних пондерисаних продајних и набавних цена без 

фискалних дажбина дат је на дијаграму број 9: 
 

Дијаграм 9 – Кретање цена деривата БМБ 98 на велепродајном тржишту 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту  

 

Поредећи просечне продајне и набавне цене без фискалних дажбина, може се видети да 

су највећу разлику у цени остварили […] (1,98 динара) и […] (1,19 динара). Разлике у 

цени код осталих учесника су у просеку биле нешто ниже од једног динара. 

 

- Евро премијум БМБ 95 – 

 

Набавка моторног бензина евро премијум БМБ 95 се у већој мери вршила на домаћем 

тржишту, док су набавку из увоза вршила само два учесника, […] и […]. 

 

Посматрајући просечну набавну цену из оба извора набавке може се видети да је 

најнижу набавну цену имао […] који се овим дериватом снабдевао из домаћих извора, 

док су остали учесници овај дериват у просеку плаћали скупље за 2-8 динара по литру. 

Са друге стране поредећи набавне цене по изворима набавке, може се видети да су 

учесници који су се овим дериватом снабдевали из оба извора, током већег броја 

месеци плаћали ниже набавне цене за моторни бензин набављен у иностранству. 

 

Пратећи тенденцију кретања просечне набавне цене, може се видети да је у првој 

половини године забележен постепени раст, након чега долази до пада који је трајао 

све до краја године, па је тако цена на крају године била нижа за 32%  у односу на цену 

у јуну месецу. 

 

Поредећи просечне продајне цене без фискалних дажбина, може се видети да је 

најниже цене имао […] које су у односу на цене осталих учесника на тржишту у 

просеку биле ниже за 2-8 динара по литру.  



51 

 

 

Од укупно девет учесника, шест учесника је приказало продају овог деривата и 

сопственим и осталим бензинским станицама. Поредећи  продајне цене за ове две 

категорије купаца може се видети да су […] продајне цене сопственим бензинским 

станицама током свих месеци биле ниже за око 3-4 динара по литру у односу на цене 

према осталим бензинским станицама. Са друге стране продајне цене сопственим 

бензинским станицама су у односу на цене према осталим бензинским станицама 

током одређеног броја месеци биле више код […] и […]. […] и […] су приказали 

идентичне цене за обе категорије купаца, док су продајне цене код […] током већине 

месеци биле приближно исте, изузев цена у фебруару, септембру и октобру када су 

просечне продајне цене сопственим бензинским станицама биле ниже за 3, 6 односно 

10 динара по литру респективно.  

 

Пратећи тенденцију кретања просечних продајних цена, уочава се да је у првој 

половини забележен њихов раст, док у другој половини године долази до 

континуираног пада, при чему је цена у децембру у просеку била нижа за 30% од цене 

у јуну. 

 

Графички приказ кретања просечних пондерисаних продајних и набавних цена без 

фискалних дажбина дат је на дијаграму број 10: 
 

Дијаграм 10 – Кретање цена деривата евро премијум БМБ 95 на велепродајном тржишту 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту  

 

Поредећи просечне продајне и набавне цене овог деривата без фискалних дажбина, 

може се видети је највишу разлику у цени остварио […] (4,46 динара), затим […] (1,86 

динара) и […] (1,47 динара). Разлике у цени осталих учесника на тржишту износиле су 

око 1 динар. Посматрано по месецима, два учесника, […] и […] су у појединим 

месецима остварили негативне разлике у цени.
26

  

 

1.2.  Анализа ценовних трендова на велепродајном тржишту дизел горива 

 

- Евро дизел – 

 

                                                 
26

 Највећа негативна разлика у цени од 8,70 динара забележена је код [...] у априлу. Према наводима овог 

учесника на тржишту, у неколико наврата је остварена негативна маржа због извоза контаминираног 

горива у БиХ по знатно нижим ценама од набавних у том тренутку. 
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Набавка деривата евро дизел вршена је на домаћем тржишту и из увоза, при чему је 

увоз евро дизела вршило шест учесника. 

 

Посматрајући просечне набавне цене без фискалних дажбина из оба извора набавке, 

може се видети да је најнижу набавну цену остварио […] који је највећи део набавке 

обезбедио из домаћих извора, док су набавне цене осталих учесника на тржишту биле 

више за око 3-7 динара по литру. 

 

Посматрајући са друге стране просечне пондерисане цене по изворима набавке, може 

се видети да је најнижу набавну цену без фискалних дажбина на домаћем тржишту 

остваривао […], док су набавне цене осталих учесника у просеку биле више за 3-8 

динара. Највише набавне цене евро дизела на домаћем тржишту забележене су код 

[…].
27

 Поредећи просечне набавне цене на домаћем тржишту и цене из увоза код 

учесника који су набавку вршили из оба извора, може се видети да су током већег броја 

месеци цене деривата из увоза биле нешто ниже. 

 

Пратећи тенденцију кретања просечне набавне цене, може се видети да је раст цена 

бележен до маја, након чега долази до постепеног пада током целе друге половине 

2015. године. 

 

Најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина током свих месеци 

остваривао je […]. Цене осталих учесника биле су више за 3–10 динара по литру. 

Највише просечне продајне цене забележене су код […], […], […] и […]. На разлике у 

просечним ценама су у већој мери утицале разлике у просечним ценама према 

сопственим бензинским станицама. 

 

Од укупног броја учесника, њих шест је приказало продају и осталим и сопственим 

бензинским станицама. Поредећи продајне цене за ове две категорије купаца, може се 

видети да су […] продајне цене без фискалних дажбина према сопственим бензинским 

станицама биле ниже за око 3-5 динара по литру, док су цене код […] према 

сопственим станицама у односу на остале бензинске станице биле више за око 3-9 

динара по литру. Када је реч о осталим учесницима, забележена су различита кретања 

цена за ове две категорије купаца, али посматрано у просеку на нивоу целе године нису 

уочене велике разлике између њих. Поредећи просечне цене само за категорију 

осталих бензинских станица, може се видети да је најниже цене имао [...] док су цене 

осталих учесника биле више за 2-11 динара по литру.
28

 

 

Пратећи тенденцију кретања просечних продајних цена, може се видети да је раст цена 

забележен до маја месеца, након чега долази до њиховог пада у јуну при чему се 

континуирани пад наставља до децембра када су код свих учесника, осим […], 

забележене најниже цене. Цена евро дизела на крају године је у просеку била за 16% 

нижа од цене на почетку године, односно за 32% нижа од просечне цене у јуну.  

Графички приказ кретања просечних пондерисаних набавних и продајних цена без 

фискалних дажбина дат је на дијаграму број 11: 

                                                 
27

 […] је набавку евро дизела на домаћем тржишту вршио током седам месеци у години,  при чему се на 

основу података о највећим добављачима може видети да су највеће количине набављене од […]. 
28

 Највиша разлика у цени забележена је код […] који је у мају и децембру имао убедљиво највише 

велепродајне цене. 
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Дијаграм 11 – Кретање цена деривата евро дизел на велепродајном тржишту 

 
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту  

 

Поредећи просечне продајне и набавне цене евро дизела може се видети да је најећу 

разлику у цени остварио […] (око 8 динара), затим  […] (око 6 динара), […] (око 4 

динара), […] (око 3 динара) и […] и […] (око 2 динара). Посматрано по месецима, 

поједини учесници су остваривали и негативне разлике у цени.
29

 

 

 

- Дизел гориво гасно уље 0,1- 

 

Набавка овог деривата на велепродајном тржишту је у потпуности вршена из домаћих 

извора.  

 

Најниже набавне цене без фискалних дажбина остварио је […], док је највише цене 

имао […] које су у просеку биле више за око 15 динара по литру. Набавне цене осталих 

учесника биле су више за 3-8 динара по литру. 

 

Пратећи тенденцију кретања набавних цена, може се видети да је раст цена забележен 

у првој половини године, односно до маја месеца, док је у другом делу године 

забележен континуирани пад набавних цена овог деривата. Набавна цена на крају 

године била је за 34% нижа од мајске набавне цене, односно за 12% од цене на почетку 

године. 

 

Најниже просечне продајне цене овог деривата без фискалних дажбина забележио 

је […], док су највише цене имали […] и […] које су у просеку биле више за 13-16 

динара по литру. Просечне продајне цене осталих учесника су у просеку биле више за 

2-7 динара по литру.  

 

Посматрајући тенденцију кретања просечних продајних цена без фискалних дажбина, 

може се видети да је у првом делу године забележен раст и продајних цена, док у 

другом делу долази до њиховог пада, при чему је цена на крају године била за 36% 

нижа од цене у мају, односно за 16% од цене на почетку године. 

 

                                                 
29

 Највише негативне разлике у цени остварио је […] у фебруару и августу. Према наводима овог 

учесника на тржишту, негативне марже су последица извоза контаминираног горива у БиХ по знатно 

нижим ценама од цена по којима је у том моменту вршена набавка. 
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Графички приказ кретања просечних набавних и продајних цена дат је на дијаграму 

број 12: 

 
Дијаграм 12 - Кретање цена деривата дизел гориво гасно уље 0,1 на велепродајном тржишту 

 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

Од укупног броја учесника који су обављали промет овим дериватом, продају 

сопственим бензинским станицама је приказало пет учесника, при чему су њих три, 

[…], […] и […], истовремено вршила продају овог деривата и осталим бензинским 

станицама. Поредећи продајне цене према овим категоријама купаца, може се видети 

да је […] приказао исте цене за обе категорије купаца, док су […] и […] продају 

сопственим бензинским станицама вршили по нижим ценама. 

 

1.3. Анализа ценовних трендова на велепродајном тржишту течног нафтног гаса 

 

Течним нафтним гасом су се учесници на тржишту велепродаје, претежно снабдевали 

на домаћем тржишту, док је увоз овог деривата вршило четири учесника. Три учесника 

на тржишту, Еуро гас, Кнез петрол и Петробарт, су просечне набавне и продајне цене 

исказали у динарима по килограму, док су остали учесници ове цене исказали у 

динарима по литру.  

 

Стандард гас, као једини произвођач овог деривата, је доставио податке о набавној 

вредности широке фракције лаких угљоводоника
30

, као и о набавној вредности за ТНГ 

ауто гас који укључује пропан, бутан, пропан-бутан смешу и аутогас. Имајући 

наведено у виду, није било могуће „извести“ набавне цене искључиво овог деривата 

које би могле бити стављене у однос са продајним ценама и које би биле упоредиве са 

набавним ценама осталих учесника на тржишту па ове цене  нису биле узете у обзир.  

 

Од учесника на тржишту који су набавне цене исказали у динарима по килограму, а 

дериват су набављали на домаћем тржишту, најниже набавне цене без фискалних 

дажбина имао је […], док су цене […] биле знатно више, у просеку за око 25 динара по 

килограму.  Са друге стране, поредећи набавне цене учесника исказане у динарима по 

                                                 
30

 Широка фракција лаких угљоводоника се састоји од следећих елемената: пропана, бутана, пропана, 

хексана и тежих угљоводоника. 
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литру, може се видети да су најниже набавне цене на домаћем тржишту имали […], 

[…] и […]. Набавне цене осталих учесника су биле више за око 4-10 динара по литру.
31

 

 

Набавку из увоза приказали су […], који је цене исказао у динарима по килограму, и 

[…], […] и […], који су цене исказали у динарима по литру. Поредећи набавне цене из 

овог извора набавке, може се видети да су цене друга три учесника прилично 

уједначене. […] је овај дериват из увоза набављао по нешто нижим просечним 

набавним ценама од цена на домаћем тржишту. 

 

Најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина овог деривата, исказане  у 

динарима по килограму, имао је […], док су цене […] биле више у просеку за око 3 

динара по килограму. Од учесника који су продајне цене исказали у динарима по 

литру, најниже цене имали су […], […] и […]. Цене осталих учесника биле су више у 

просеку за 4-9 динара по литру. Највише просечне продајне цене без фискалних 

дажбина имали су […] и […].  

 

Када је реч о категоријама купаца, може се видети да је […] приказао промет само са 

осталим бензинским станицама, […] само са сопственим, док су сви остали учесници 

обављали промет са обе категорије купаца. Поредећи цене за ове две категорије купаца 

уочено је да су код […] цене према сопственим бензинским станицама биле знатно 

више од просечних продајних цена према осталим бензинским станицама, при чему је 

та разлика у просеку износила око 13 динара по килограму, док се посматрано по 

месецима разлика у цени кретала између 9 и 19 динара по килограму. Цене према 

сопственим бензинским станицама су код осталих учесника углавном биле ниже од 

цена према осталим бензинским станицама, осим […] код кога су цене за обе 

категорије биле идентичне током свих месеци и […] код кога су цене биле више у 

просеку за 1 динар по литру.
32

 

 

 

2. Анализа ценовних трендова нафтних деривата на малопродајном тржишту 

 

За све посматране деривате је за сваки месец у години, израчуната просечна 

пондерисана набавна цена, и то за набавку на домаћем тржишту и набавку из увоза 

појединачно, као и за оба извора набавке, заједно посматрано. 

 

Са друге стране израчуната је просечне пондерисана вредност продајних цена које су 

важиле на бензинским станицама на ауто путу, магистралном путу, граду и селу. 

[…]. 

 

Приликом анализе ценовних трендова нафтних деривата на малопродајном тржишту у 

обзир су узете све цене без фискалних дажбина. 

                                                 
31

 […] је набавку овог деривата вршио током четири месеца у години при чему су цене у појединим 

месецима биле више и до 10 динара по литру. 
32

 Просечне продајне цене према сопственим бензинским станицама су код […] у јуну и јулу биле ниже 

од продајних цена према осталим бензинским станицама за око 12 односно 6 динара по литру. Са друге 

стране, ове цене су код […] у фебруару и априлу биле ниже за око 6 односно 5 динара по литру. 



56 

 

 

2.1. Анализа ценовних трендова  на малопродајном тржишту моторних бензина 

 

- Евро БМБ 98 – 

 

Набавка моторног бензина евро БМБ 98 на малопродајном тржишту вршена је  у већој 

мери из домаћих извора, изузев […] који је набавку овог деривата вршио из увоза. 

Набавку из интерних извора вршили су […] и […]. 

 

Поредећи просечне набавне цене, може се видети да је најниже набавне цене током 

свих месеци остваривао […] који је набавку вршио на домаћем тржишту. Набавне цене 

других учесника су биле за више 8-12 динара  по литру. 

 

Са друге стране, набавне цене јединог учесника који је овај дериват набављао из увоза 

биле су више од набавних цена […], док су у поређењу са набавним ценама других 

учесника који су овај дериват набављали на домаћем тржишту, оне или биле ниже или 

биле на истом нивоу. 

 

Најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина овог деривата на бензинским 

станицама на ауто путу имали су […] и […]. Највише цене имали су […] и […] чије су 

цене без фискалних дажбина у просеку биле више за 10-12 динара по литру. 

 

Када је реч о бензинским станицама у граду најниже просечне продајне цене без 

фискалних дажбина имали су […] и […]. Највише просечне цене имао је […] чије су 

цене за око 12 динара по литру биле више од продајних цена […] и […]. 

 

Поредећи цене на бензинским станицама на магистралном путу, може се видети да су 

најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина имали […]
33

 и […]. Највише 

цене имао је […] чије су цене у просеку биле више за око 12 динара по литру. 

 

Најниже просечне продајне цене на бензинским станицама на селу имао је […]
34

, док 

су просечне продајне цене […], као највише, у просеку биле више за око 10 динара по 

литру. 

 

Поредећи цене по категоријама бензинских станица, јасно је да су највише цене биле 

на бензинским станицама на ауто путу, а најниже на бензинским станицама на селу. 

Цене на магистралном путу и цене у граду су биле ниже од цена на ауто путу у просеку 

за око 2-4 динара по литру. 

 

Посматрајући просечну вредност цена које су важиле на свим категоријама бензинских 

станица, може се видети да су најниже цене имали […] и […], док су највише цене 

имали […] и […] чије су цене у просеку биле више за 9 односно 12 динара по литру. 

 

Графички приказ кретања просечних продајних и набавних цена без фискалних 

дажбина дат је на дијаграму број 13: 

                                                 
33

 […] је током свих месеци исказао идентичне цене. 
34

 Продаја на овим бензинским станицама је вршена само током четири последња месеца у години. 
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Дијаграм 13 – Кретање цена деривата евро БМБ 98 на малопродајном тржишту 

 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

На основу дијаграма број 13 може се уочити да је забележен раст продајних цена до 

јула месеца, након чега су цене почеле постепено да падају при чему је цена на крају 

године у просеку била нижа за око 3% од цене на почетку године, односно за 17% од 

цене у јулу. 

 

Код учесника који су продавали овај дериват, уочене су високе разлике између 

продајне и набавне цене без фискалних дажбина, па је тако највиша разлика 

забележена код […] и […] од око 23 динара, затим код […] у висини од 22 динара, док 

је најнижа разлика у  цени забележена код […] и […] у висини од око 12 динара.
35

 

 

 

- Евро премијум БМБ 95- 

 

Набавка моторног бензина евро премијум БМБ 95 вршена је на домаћем и 

иностраном тржишту. Поредећи просечне набавне цене из оба извора набавке, може се 

видети да је најниже цене остваривао […] који је готово све количине овог деривата 

набавио из домаћих извора. Набавне цене других учесника биле су  у просеку за око 2–

9 динара више. 

 

Поредећи са друге стране набавне цене по изворима набавке, може се видети да је 

увозна набавна цена по којој је […] набављао овај дериват далеко виша од цена по 

којима су набавку вршила друга два учесника, […] и […]. […] је набављао евро 

премијум БМБ 95 по нешто повољнијим ценама у иностранству у односу на набавне 

цене на домаћем тржишту, док је […] приказао идентичне набавне цене за оба извора 

набавке. 

 

Најниже просечне продајне цене на бензинским станицама на ауто путу имао је […]. 

Продајне цене других учесника су биле више за око 5-10 динара по литру у односу на  

продајне цене […]. Највише просечне продајне цене за ову категорију бензинских 

станица забележене су код […]. 

 

                                                 
35

 […] није приказао податке који се односе на набавку деривата, па тако разлику у цени није било 

могуће израчунати. 
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На бензинским станицама у граду, најниже просечне продајне цене без фискалних 

дажбина имали су […], […] и […]. Просечне продајне цене осталих учесника су биле за 

око 3-6 динара више. Највише продајне цене на овој категорији бензинских станица 

имали су […] и […]. 

 

Поредећи цене на бензинским станицама на магистралном путу, може се видети да су 

најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина имали […], […] и […]. 

Највише продајне цене имао је […] које су биле више у просеку за око 8 динара по 

литру. 

 

На бензинским станицама у селу, најниже просечне продајне цене имали су […] и […]. 

Продајне цене других учесника су биле више у просеку за око 4 динара по литру. 

Највише продајне цене забележене су код […]. 

 

Поредећи цене на бензинским станицама различитих категорија, може се видети да су 

код свих учесника највише цене биле на бензинским станицама на аутопуту, док су 

цене на магистралном путу и граду биле на приближно истом нивоу и ниже у просеку 

за око 3 динара по литру. 

 

Посмтратрајући просечну вредност цена које су важиле на свим категоријама 

бензинских станица, може се видети да су најниже цене имали […] и […], док су 

највише цене имали […] и […] чије су цене у просеку биле више за 5 односно 6 динара 

по литру. 

 

Графички приказ кретања просечних пондерисаних набавних и продајних цена без 

фискалних дажбина дат је на дијаграму број 14: 

 
Дијаграм 14 – Кретање цена деривата евро премијум БМБ 95 на малопродајном тржишту 

 
Извор: Калкуција на бази података учесника на тржишту 

 

На основу дијаграма број 14 може се закључити да је забележен раст малопродајних 

цена до јула месеца, након чега долази до постепеног пада који се наставио до краја 

године, па је тако просечна цена на крају године била за око 19% нижа од цене из јула. 

У поређењу са ценом на почетку године, просечна малопродајна цена је била виша за 

око 3%. 
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Стављајући у однос просечне продајне цене
36

 пондерисане количинама на свим 

бензинским станицама са просечним набавним ценама овог деривата из оба извора 

набавке пондерисане набављеним количинама, може се видети да су учесници 

остварили значајне разлике у цени па су тако највише разлике у цени у висини  од 15 

односно 16 динара забележене код […] и […], а најнижа код […] у висини од 10 

динара. 

 

                                                 
36

 […] није доставио податке о просечним продајним ценама за период јануар-април. 
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2.2. Анализа ценовних трендова на малопродајном тржишту дизел горива 

 

- Евро дизел – 

 

Набавка евро дизела вршена је на домаћем и иностраном тржишту. Поредећи набавне 

цене из оба извора набавке, може се видети да је најниже набавне цене имао […], који 

је највећи део набавке обезбедио на домаћем тржишту. Набавне цене осталих учесника 

биле су у просеку више за око 5- 9 динара по литру. 

 

Са друге стране, посматрајући цене по изворима набавке, може се видети да је највише 

набавне цене увозног евро дизела имао […], док су увозне цене осталих учесника  биле 

на приближно истом нивоу. Поредећи набавне цене учесника који су овај дериват 

набављали и на домаћем и на иностраном тржишту, може се видети да је […] овај 

дериват из домаћих извора набвљао по ценама скупљим за 2 динара по литру, а да је 

[…] овај дериват на домаћем тржишту набављао јефтиније за 2-5 динара по литру.  

Трећи учесник, […], приказао је идентичне цене за оба извора набавке. 

 

Битно је напоменути да се просечне цене увозног евро дизела нису значајније 

разликовале од просечних цена евро дизела на домаћем тржишту, не рачунајући при 

том далеко ниже набавне цене […]. 

 

Најниже просечне малопродајне цене без фискалних дажбина на бензинским 

станицама на ауто путу имао је […]. Следе […] и […] чије су цене у просеку биле 

више за око 5 динара по литру. Највише малопродајне цене имали су […] и […] чије 

цене су у просеку биле више за око 9 динара по литру. 

 

На бензинским станицама у граду најниже просечне малопродајне цене имаo je […]. 

Цене осталих учесника биле су више  за 3-12 динара по литру. Највише малопродајне 

цене и на овој категорији бензинских станица имао је […]. 

 

Када је реч о малопродајним ценама на бензинским станицама на магистралном путу, 

најниже просечне малопродајне цене имао је […]. Цене осталих учесника биле су у 

просеку за око 3-9 динара по литру више. Највише просечне малопродајне цене на овој 

категорији бензинских станица имао је […]. 

 

Најниже просечне малопродајне цене на бензинским станицама на селу имали су […]
37

 

и […]. Цене осталих учесника биле су просеку за 4-8 динара више. Највише просечне 

продајне цене имао је […]. 

 

Поредећи цене на различитим категоријама бензинских станица, може се видети да су 

код свих учесника цене на аутопуту биле највише. 

 

Посмтратрајући просечну вредност цена које су важиле на свим категоријама 

бензинских станица, може се видети да је најниже цене имао […], док су највише цене 

имали […] и […] чије су цене у просеку биле више за око 9 динара по литру. 

 

Графички приказ кретања просечне набавне и продајне цене без фискалних дажбина 

дат је на дијаграму број 15: 
 

                                                 
37

 […] је продају вршио током осам месеци у години. 
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Дијаграм 15 – Кретање цена деривата евро дизел на малопродајном тржишту 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу приказаних података може се видети да се пад набавних цена који је почео у 

мају наставио све до краја године. Са друге стране, након постепеног раста просечних 

малопродајних цена у првом делу године, у другом делу године је дошло до њиховог 

пада, при чему је цена на крају године за 9% била нижа од оне на почетку године, 

односно за 18% од цене забележене у јулу. 

 

Стављајући у однос просечне продајне цене пондерисане количинама на свим 

бензинским станицама са просечним набавним ценама овог деривата из оба извора 

набавке пондерисане набављеним количинама, може се видети да учесници остварују 

значајне разлике у цени па је тако највиша разлика од 17 динара забележена код […], а 

најнижа код […] од око 11 динара. 

 

- Дизел гориво гасно уље 0,1 - 

 

Набавка дизел горива гасно уље 0,1 вршена је скоро у потпуности на домаћем 

тржишту. Једини учесник који је незнатне количине овог деривата обезбедио из увоза 

је […], при чему је таква набавка вршена само током четири месеца у години. 

 

Најниже просечне набавне цене без фискалних дажбина оставрио је […], док су цене 

осталих учесника биле више за око 6 динара по литру. Са друге стране, може се уочити 

и да је […] набавку из увоза обезбеђивао по нешто вишим просечним ценама у односу 

на набавку на домћем тржишту. 

 

Најниже просечне малопродајне цене без фискалних дажбина остварио је […], док 

су цене осталих учесника биле више за 4-6 динара. 

 

Посматрано по категоријама бензинских станица, може се видети да је најниже цене 

имао […], док су највише цене зебележене код […], при чему је битно напоменути да је 

[…] у оквиру сваке од категорије бензинских станица током свих месеци у години 

приказао потпуно идентичне цене, па су оне током децембра биле и до 13 динара више 

од цена по којима је […] продавао овај дериват. 

 

Пратећи тренд кретања просечних набавних цена без фискалних дажбина, може се 

видети да је раст цена бележен до маја, након чега долази да пада цена, при чему је 
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просечна набавна цена на крају године била нижа за 38% у односу на мајску просечну 

цену.
38

 

 

Са друге стране, када је реч о просечним продајним ценама без фискалних дажбина, 

може се видети да је раст забележен до јуна, након чега долази до пада, при чему је 

цена на крају године била за 18% нижа у односу на јунску цену. 

 

Графички приказ кретања просечних набавних и продајних цена без фискалних 

дажбина дат је на дијаграму број 16: 
 

Дијаграм 16 – Кретање цена деривата дизел горива гасно уље 0,1 на малопродајном тржишту 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

2.3. Анализа ценовних трендова на малопродајном тржишту течног нафтног гаса 

 

Течним нафтним гасом су се учесници на малопродајном тржишту претежно 

снабдевали из домаћих извора, док су набавку из увоза вршила три учесника, […], […] 

и […]. 

 

Поредећи набавне цене на домаћем тржишту исказане у динарима по литру, може се 

видети да је најниже набавне цене имаo […]. Цене осталих учесника биле су више у 

просеку за око 2-6 динара по литру. Са друге стране поредећи цене овог деривата 

набављеног из увоза, може се видети да је разлика у просечним набавним ценама […] и 

[…] занемарљиво мала, док је […], који је дериват набављао током осам месеци, ту 

набавку вршио по нешто вишим ценама, у просеку за око 2 динара више од набавних 

цена […]. 

 

Уколико се просечне набавне цене из увоза упореде са просечним набавним ценама на 

домаћем тржишту, може се видети да не постоје значајније разлике у цени. 

 

Посматрајући пондерисане набавне цене без фискалних дажбина, узимајући у обзир 

оба извора набавке, јасно је да је најниже цене имао […]. Следи […] чије су набавне 

цене у просеку биле више за око 2 динара по литру.  Набавне цене осталих учесника 

биле су више у просеку за око 2-6 динара по литру. 

 

                                                 
38

 […] је у децембру 2015. године набавку овог деривата вршио по цени која је за око 7 динара била нижа 

од цене у новембру. 



63 

 

Најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина на бензинским станицама 

на ауто путу имао је […]. Продајне цене осталих учесника биле су више за 1-4 динара 

по литру. Највише просечне продајне цене на овој категорији бензинских станица имао 

је […]. 

 

На бензинским станицама на магистралном путу најниже просечне цене имао је […] 

Цене осталих учесника биле су више за око 2-7 динара. Највише цене на овој 

категорији бензинских станица имали су […] и […]. 

 

Најниже просечне продајне цене на бензинским станицама у граду имали су […] и 

[…]. Продајне цене осталих учесника биле су у просеку више за око 2-4 динара по 

литру. 

 

Када је реч о просечним продајним ценама на бензинским станицама у селу, најниже 

просечне цене имао је […], док су цене осталих учесника у просеку биле више за око 2-

7 динара по литру.  

 

Најнижу просечну продајну цену без фискалних дажбина на малопродајном 

тржишту ТНГ, посматрано за све категорије бензинских станица заједно, имао је […]. 

 

Пратећи тенденције кретања просечних набавних и продајних цена без фискалних 

дажбина може се видети да су оне више осцилирале у поређењу са ценама осталих 

деривата.  

 

Графички приказ кретања цена дат је на дијаграму број 17: 
 

Дијаграм 17 – Кретање цена деривата ТНГ на малопродајном тржишту 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

Учесници на тржишту који су обављали промет овим дериватом су остваривали 

позитивне разлике у цени између просечних продајних и набавних цена без фискалних 

дажбина, при чему су се оне кретале између 6 и 9 динара по литру. Највишу разлику у 

цени оставрио је […]. 
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2.4. Структура малопродајне цене и односи просечних продајних и набавних цена 

у малопродаји 

 

Структура просечне малопродајне цене изабраних деривата
39

, односно удео фискалних 

дажбина у просечној малопродајној цени приказана је у табели број 68: 

 
Табела 68 - Структура малопродајне цене нафтних деривата 

Врста деривата

просечна 

продајна цена 

без фискалних 

дажбина

накнада за 

обавезне 

резерве

акциза пдв
просечна МП 

цена

Удео 

фискалних 

дажбина у цени

евро премијум БМБ 95 56,99 2,60 50,00 21,92 131,51 57%

евро БМБ 98 65,06 2,60 50,00 23,53 141,19 54%

евро дизел 58,09 2,60 50,00 22,14 132,83 56%

дизел гориво гасно уље 0,1 53,84 2,60 50,00 21,29 127,73 58%

ТНГ 35,51 1,43 22,00 11,79 70,73 50%  
Извор: Калкулације на бази података учесника на тржишту 

 

На основу приказаних података може се видети, да фискалне дажбине чине већи део 

просечне малопродајне цене и крећу се у распону од 50% код ТНГ до 58% код дизел 

горива гасно уље 0,1. 

 

Графички приказ учешћа појединих врста фискалних дажбина у структури 

малопродајне цене, дат је на дијаграму број 18: 

 
Дијаграм 18 – Структура просечне малопродајне цене 

 
Извор: Калкулација на бази података учесника на тржишту 

 

 

Aнализом калкулација малопродајне цене одређеног броја учесника на тржишту могло 

се видети да су продајне цене биле довољне за покриће набавне вредности и исказаних 

зависних трошкова набавке уз остваривање одговарајућег пословног резултата, с тим 

                                                 
39

 Просечна малопродајна цена за дериват ТНГ исказана је у динарима по литру,  па су у складу са тим и 

накнада за обавезне резерве и акциза које су иначе исказане у динарима по килограму, прерачунате и 

исказане у динарима по литру користећи просечан однос 1 литар =0,55 килограма 
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да за потребе компаративне анализе између учесника у смислу остварених 

перформанси мерених висином оствареног пословног резултата, остаје отворено 

питање категорија трошкова које су учесници на тржишту укључили у малопродајну 

цену. 

 

Уколико би се пак, као и у претходној секторској анализи која се односила на 2014. 

годину, извршило поређење просечних продајних цена са просечним набавним ценама 

којима су додати сви оперативни трошкови у малопродаји, добијени на основу 

података достављених од стране учесника, могло се видети да су продајне цене биле 

довољне за покриће набавне вредности и свих оперативних трошкова код свих 

учесника на тржишту. 

 

Наиме, када је реч о деривату евро премијум БМБ95, учесници су просечно 

остваривали  пословни резултат у висини од 4-10 динара по литру, док је када је реч о 

деривату евро дизел просечан пословни резултат износио је од 5- 10 динара по литру. 
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2.5. Економетријска анализа 

 

Током 2014. године, нарочито у другој половини године бележи се значајан пад цена 

сирове нафте на светском тржишту. Пад цена сирове нафте настављен је и у 2015. 

години. Циљ корелационе и регресионе анализе био је да се утврди да ли просечна 

продајна цена најпродаванијег деривата на бензинским станицама – евро дизела  

реагује  на пад цена сирове нафте и којом брзином. Као што је и у претходној анализи 

наведено, у обзир је узет, у многим анализама већ идентификован модел асиметрије 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).
40

  

 

За анализу феномена ценовног прилагођавања коришћене су серије података: 

- цена сирове нафте типа BRENT Spot price FOB (dollars per barrel)  

- малопродајна цена на бензинским станицама дизел горива евродизел, у 

РСД/литру деривата 

- девизни курс динара у односу на US долар. 

 

Подаци су недељни, за две године, укупно 104 опсервације од прве недеље јануара 

2014. до последње недеље децембра 2015. године  

 

Усклађивања цена домаће сирове нафте са ценама сирове нафте на светском тржишту 

врши се на дневној, а чешће на недељној бази, док се усклађивање цена увозне сирове 

нафте са ценама нафте на светском тржишту најчешће врши на недељној основи. Из 

тог разлога, за потребе корелационе и регресионе анализе кретања цена, прикупљени 

су недељни подаци од прве недеље 2014. до последње недеље 2015. године.  

 

Оцењени су модели са оригиналним и трансформисаним подацима. Оригинални 

подаци су првенствено „очишћени“ од фискалних дажбина (акцизе, порез, накнада за 

обавезне резерве), затим трансформисани у индексе, тако што је за базни период узет 

просек цена у првом кварталу 2014. године, јер је то квартал са најстабилнијим 

вредностима цена сирове нафте, али и посматраног нафтног деривата. Осим наведеног, 

извршена је још једна трансформација, тако што су логаритмовани подаци о 

индексима. Оцењивањем зависности између овако трансформисаних података у 

регресионом моделу добијају се одговарајуће оцене еластицитета.  

 

Употребом софтвера Eviews 8.1 oцењен је регресиони модел који на најбољи начин 

одсликава кретање посматране временске серије података. Према уобичајеној 

процедури испробано је више модела, али је на основу најмањих вредности 

информационих критеријума изабран најбољи који је и рапортиран у овом извештају.  

 

Реч је о моделу којим је описана зависност малопродајне цене деривата евродизел од 

кретања цене сирове нафте у текућем периоду као и у два периода која су му 

претходила. Оцењени модел има задовољавајућа својства и презентиран је у следећој 

табели. 

                                                 
40

 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 
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Табела 69. - Оцењени модел кретања цене евродизела у периоду јануар 2014. – децембар 2015. 

Променљива Оцена Стандардн

а грешка 

t-однос вероватноћа 

Константа 0.0123 0.0975 0.1261 0.8999 

Логаритам индекс сирова нафта 0.2189 0.0437 5.0102 0.0000 

Логаритам индекс сирова нафта (-1) 0.1719 0.0456 3.7674 0.0003 

Логаритам индекс сирова нафта (-2) 0.0946 0.0436 2.1727 0.0322 

R
2
=0.4370 (0.00), S =0.9050, Q(6)=7.09 (0.31) SC=2.78 DW=1.75 

 

Оцењени модел је показао да је 44% варијабилитета малопродајне цене евродизела 

објашњено кретањем цена сирове нафте на светском тржишту у текућем периоду и 

променама које су се десиле у претходне две недеље. Добијени резултат је утолико 

значајнији имајући у виду фреквентност података. 

 

Наведени модел потврђује иницијалне налазе према којима се промена у трошковима 

не рефлектује истовремено и на малопродајне цене, већ усклађивање траје и наредне 

две недеље. Уколико у модел унесемо и промењену цену сирове нафте пре 3 недеље, 

модел губи на квалитету, будући да нова променљива није статситички значајна. Осим 

наведеног, на неколико стручних радионица на којима смо имали прилике да 

присуствујемо, у дијалогу са представницима стручне академске јавности  наведено је 

да цена нафте на светском тржишту утиче са око 50% на малопродајне цене деривата 

док се остатак промена може приписати шпекулативним факторима (геополитика, 

трансакције на тржишту фјучерса, нови извори енергије, планови ОПЕК-а, валутни 

индекси...). Интересантно је да је оцењени модел потврдио изнете наводе у готово 

идентичној пропорцији. 

 

Оцењен је и векторски ауторегресиони модел имајући у виду да се овакви модели 

користе када треба омогућити анализу динамичких односа између променљивих, што 

је управо и циљ овог дела анализе. Пошли смо од теоријског модела и дефинисали 

његову спецификацију. Предности оваквих модела су управо у његовим својствима 

према којима су динамички односи комплетно заступљени јер се свака променљива 

моделира према сопственим претходним вредностима, али и претходним вредностима 

осталих променљивих у систему.   

 

Постављамо VAR модел реда 2 као оквир за емпиријску анализу међусобног односа 

следеће три временске серије: малопродајне нето цене евродизела, девизни курс динара 

у односу на US долар и цене сирове нафте типа Brent на светском тржишту. Временске 

серије посматрамо у периоду јануару 2014.-децембар 2015. године. Временска серије 

свих променљивих образоване су, како је у уводном делу наведено, као логаритмоване 

вредности индексираних оригиналних података о ценама односно девизном курсу 

динара у односу на US долар. VAR модел поседује задовољавајућа статистичка 

својства и испуњава услов стабилности.  

 

Да би сагледали реакцију система на дејство неочекиваног утицаја (импулса) 

користимо функцију импулсног одзива. Израчунавамо функцију импулсног одзива на 

бази Холескијеве докомпозиције коваријанси случајних грешки у редоследу: 

логаритам индекс цена сирове нафте-логаритам индекс девизни курс-логаритам индекс 

цена евродизела. Редослед одговара природи економских односа и у складу је са 

претходно утврђеним правцем узрочности. Сабирањем вредности параметара у 

функцији импулсног одзива за дати јединични шок- промену цене сирове нафте на 
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светском тржишту на малопродајну цену евродизела, добијамо функцију импулсног 

одзива. Ради лакше анализе у наставку је дат графички приказ: 
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standardne devijacije u LOG_INDEKS_SIROVANAFTA

 
 

Са графичког приказа лако се очитава период у коме долази до реакције на промену.  

 

Примећујемо раст који се стабилизује након 5. недеље. Најизразитији ефекат шока је 

након 2. недеље, мада је ефекат изражен све до 5. недеље, након чега је дејство шока 

елиминисано.   

 

Табеларно приказана функција импулсног одзива дата је у наставку: 

 
Табела 70 – Функција импулсног одзива 

Редослед 

Холескијеве 

декомпозиције 

Број недеља 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сирова нафта-

девизни курс-мп 

цена евродизела 

0.45 0.54 0.40 0.27 0.17 0.11 

 

0.07 0.04 0.03 0.02 

  

 

Ови резултати нам говоре да је од момента промене цене сирове нафте на светском 

тржишту потребно да прође пет недеља да би се цене на домаћем тржишту потпуно 

прилагодиле тој промени. 
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VII Изведени закључци и препоруке 

 

 

1. Изведени закључци 

 

На основу прикупљених података и анализе стања конкуренције на тржишту трговине 

на велико и трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2015. години, 

Комисија је извела следеће закључке: 

 

 Током 2015. године долази до смањења производње домаће нафте за око 8%, 

док се увоз сирове нафте у посматраној години повећао за око 12%. Према 

подацима које је Комисији доставио НИС, у 2015. години је обезбеђено укупно 

[…] тона сирове нафте, од чега око […] тона из домаће производње, а […] из 

увоза. Тренд повећања учешћа увозне нафте у укупно набављеним количинама, 

наставио се и у 2015. години у којој је ово учешће било на нивоу од 64%. 

 

 Набавне цене сирове нафте из увоза биле су више од набавних цена домаће 

нафте током свих месеци у години, при чему је највећи распон цена забележен у 

јануару и децембру када су увозне цене биле више за […]%. Посматрано на 

годишњем нивоу, просечне цене увозне сирове нафте биле су више за око […]% 

од цена домаће нафте. Када је реч о кретању цене сирове нафте из оба извора, 

може се видети да је током 2015. године дошло до пада цене сирове нафте из 

оба извора па су тако набавне цене у децембру месецу за […]% биле ниже од 

цена на почетку године. 

 

 Производња нафтних деривата, према подацима које је доставио НИС је у 2015. 

години износила […] тона што је за око […]% више у односу на претходну 

годину. У укупној структури производње нафтних деривата, доминирала је 

производња моторних горива (моторни бензини, дизел горива, авио бензин – 

млазно гориво, тнг за моторна возила-ауто гас) чији је удео био стабилан и 

чинио /60-70/% укупне производње. Производња енергетских горива чинила је 

/10-20/%, а производња неенргетских горива /20-30/% укупне производње. Када 

је реч о производњи моторних горива, највећи део, у висини од /60-70/% чинила 

је производња дизел горива, затим производња моторних бензина од /20-30/%, 

док су авио бензин-млазно гориво и тнг за моторна возила - ауто гас чинила по 

/0-5/% производње. Најзаступљеније врсте моторних бензина и дизел горива су 

евро премијум БМБ 95 и евро дизел чија је производња чинила око /90-100/% 

укупне производње наведених поткатегорија нафтних деривата. 

 

 Увоз моторних горива (моторни бензини, дизел горива и ТНГ) је у 2015. у 

односу на 2014. годину повећан за 6%. Посматрано по категоријама, увоз 

моторних бензина је смањен за 7%, док је увоз дизел горива повећан за 8%, а 

течног нафтног гаса за 5%. Структура увоза у 2015. години се у поређењу са 

претходном годином није значајније мењала, па је тако учешће дизел горива у 

укупном увозу износило 66%, течног нафтног гаса 27%, а моторних бензина 

свега 7%. Концентрисаност увоза је веома изражена, будући да је учешће првих 

пет односно 10 увозника за сва три деривата било веома високо. 

 

 На дан 31.12.2015. на снази је било укупно 19 лиценци за складиштење нафте, 

деривата нафте и биогорива, 36 лиценци за трговину нафтом, дериватима нафте, 
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биогоривима и компримованим природним гасом (трговина на велико) и 453 

лиценце за обављање делатности трговине моторним и другим горивима на 

станицама за снабдевање возила (трговина на мало).  

 

 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. Као једини домаћи произвођач нафтних 

деривата, НИС има доминантан положај на тржишту производње нафтних 

деривата на територији Републике Србије.
41

 

 

 Набавка моторних бензина у велепродаји претежно је вршена на домаћем 

тржишту, будући да је свега 12% набављено из увоза. Сви учесници су набавку 

моторног бензина евро БМБ 98 у потпуности вршили из домаћих извора, док су 

се када је реч о деривату евро премијум БМБ 95 само два учесника снабдевала 

из увоза. Најзначајнији добављач на домаћем тржишту велепродаје моторних 

бензина био је НИС. Набавку моторних бензина од повезаних лица вршила су 

само три учесника на тржишту и то […], […] и […]. Достављени подаци о пет 

највећих добављача указују на то да је набавка моторних бензина, количински 

исказано, високо концентрисана будући  да се креће у распону од 95% до 100%.   

 

 Најзначајнији промет моторних бензина у трговини на велико остварио је НИС, 

при чему је промет у највећој мери обављан са купцима који припадају 

категорији бензинских станица. 

 

 Набавка дизел горива у велепродаји је претежно вршена на домаћем тржишту, 

будући да је 25% набављено из увоза. Учесници који су вршили набвку дизел 

горива гасно уље 0,1 су се њиме у потпуности снабдевали из домаћих извора, 

док се када је реч о набавци евро дизела пет учесника овим дериватом 

снабдевало искључиво на домаћем тржишту, а њих седам набавку вршило из 

оба извора. Најзначајнији добављач на домаћем тржишту велепродаје дизел 

горива био је НИС. Набавку од повезаних лица вршила су три учесника на 

тржишту, и то […], […] и […]. Достављени подаци о пет највећих добављача 

указују на то да је набавка дизел горива, количински исказано, високо 

концентрисана будући  да се креће у распону од 94% до 100%. 

 

 Најзначајнији промет дизел горива у трговини на велико остварио је НИС, при 

чему је највећи део укупног промета обављен са купцима који припадају 

категорији бензинских станица. 

 

 Набавка течног нафтног гаса у велепродаји је у већој мери вршена на домаћем 

тржишту, при чему је важно напоменути да је удео увозне компоненте код ове 

категорије нафтних деривата највећи и износи 34%. Од укупног броја учесника, 

који су доставили податке о набавци ТНГ, пет учесника је набавку у потпуности 

вршило из домаћих извора, док су четири учесника овај дериват набављала из 

увоза, при чему је увозна компонента нарочито била изражена код три учесника 

[…], […], […] и у нешто мањој мери код […]. 

 

                                                 
41

 Приликом извођења овог закључка Комисија није имала у виду дефиницију релевантог 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, прикупљени су подаци о структури трошкова у 

велепродаји. Набавна вредност продате робе код већине учесника на тржишту 

који су посебно исказали трошкове велепродаје, чинила је преко 92% укупних 

трошкова велепродаје, док су преостали део укупних трошкова чинили 

оперативни трошкови велепродаје. Као и претходних година, различите 

категорије трошкова су биле различито оптерећене међу појединим учесницима. 

 

 Највише приходе од велепродаје нафтних деривата остварио је НИС, при чему 

су ти приходи били […] већи од прихода првог следећег учесника. Значајне 

приходе у велепродаји у 2015. години остварили су Кнез петрол, Лукоил, Mol 

Serbia, Naftachem и Speed, док су приходи осталих учесника били нижи од […] 

динара. Најниже приходе у велепродаји у 2015. години остварио је Даки петрол. 

Анализирајући приходе према категорији купаца, јасно је да код већине 

учесника приходи од продаје бензинским станицама чине највећу ставку у 

структури укупних прихода изузев код […],  […] и […] који су претежно били 

оријентисани на продају осталим категоријама купаца.  

 

 Остварени пословни резултат на тржишту велепродаје, добијен стављањем у 

однос остварених прихода и укупних трошкова, је био позитиван код девет, а 

негативан код четири учесника, с тим да један учесник није јасно алоцирао 

трошкове на велепродају и малопродају.  

 

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

највећим бројем бензинских станица је и даље НИС са 325 активнe бензинскe 

станицe што чини 24% укупног броја бензинских станица. На другом месту 

налази се Лукоил са 111 бензинских станица што чини 8%, а одмах затим следе 

и Кнез петрол са 5% и OMV и Eko Serbia са 4% укупног броја бензинских 

станица. Процентуална учешћа осталих учесника обухваћених узорком нижа су 

од 4%. Посматрано по учесницима може се видети да је број бензинских 

станица у односу на претходну годину остао непромењен код три учесника на 

тржишту, седам учесника је повећало, а два учесника смањила број бензинских 

станица. 

 

 Набавка моторних бензина у малопродаји је претежно вршена на домаћем 

тржишту, будући да је свега 9% набављено из увоза. Изузев […],  сви учесници 

су набавку бензина евро БМБ 98 у потпуности вршили из домаћих извора, док 

су, када је реч о деривату евро премијум БМБ 95, набавку из увоза вршила само 

два учесника, […] и […]. Најзначајнији добављач на домаћем тржишту 

малопродаје моторних бензина био је НИС. Набавку од повезаних лица вршила 

су четири учесника и то […], […], […] и […]. Достављени подаци о пет највећих 

добављача указују на то да је набавка моторних бензина, количински исказано, 

високо концентрисана будући да се креће у распону од74% до 100%. 

 

 Потрошња моторних бензина у 2015. години је у односу на претходну годину 

повећана за 4%, али се структура учесника по тржишном учешћу није значајније 

изменила. Као учесник са највећим тржишним уделом од /40-50/% издвојио се 

НИС. Следе Лукоил и OMV са /5-10/%, Еко Serbia са /5-10/%, док су остали 

учесници имали знатно нижа тржишна учешћа.  
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 Набавка дизел горива у малопродаји је претежно вршена на домаћем тржишту, 

будући да је 17% набављено из увоза. Сви учесници су набавку дизел горива 

гасно уље 0,1 у потпуности вршили на домаћем тржишту, док  је када је реч о 

евро дизелу увозна компонента у већој мери била присутна само код […], а у 

мањој мери код […], […] и […]. Најзначајнији добављач на домаћем тржишту 

малопродаје нафтних деривата био је НИС. Набавку од повезаних лица вршило 

је пет учесника, […], […], […], […] и […]. Концентрисаност набавке дизел 

горива је знатно висока, будући да, изузев […] код осталих учесника она износи 

100%. 

 

 Промет дизел горива је у 2015. години у односу на претходну годину повећан за 

10%, али се структура учесника по тржишном учешћу није значајније изменила. 

Као учесник са највећим тржишним учешћем од /30-40/% издвојио се НИС. 

Следе ОMV са /5-10/%,  Лукоил са /0-5/%, Кнез петрол са /0-5/%, Еко Serbia са 

/0-5/%, док остали учесници имају знатно нижа учешћа. 

 

 Набавка течног нафтног гаса у малопродаји се претежно вршила на домаћем 

тржишту, уз напомену да је увозна компонента код ове категорије нафтних 

деривата била најзаступњенија и износила је 22%. Од укупног броја учесника, 

њих три, […], […] и […] су се овим дериватом, у већој мери снабдевала из 

увоза.  

 

 У поређењу са претходном годином, структура учесника по тржишном учешћу 

у промету ТНГ се није значајније изменила. Као учесник са највећим прометом 

издвојио се НИС са /10-20/% тржишног удела. Одмах затим следе Eko Serbia са 

/5-10/%, Лукоил са /5-10/%, Кнез петрол са /5-0/%, OMV са /5-10/%, Еуро петрол 

са /0-5/%, Mol Serbia са /0-5/%, док су остали учесници остварили знатно мањи 

промет. 

 

 Учешће оперативних трошкова  у укупним трошковима у малопродаји кретало у 

интервалу од 4% до 18%  

 

 Највише приходе од продаје деривата остварио је НИС, при чему су ти приходи 

били […] виши од првог следећег учесника, Лукоила. У поређењу са 

претходном годином, повећање прихода је забележено код пет учесника и то 

[…] (77%), [...] (38%), […] (37%), […] (20%) и […] (5%), док је до смањења 

прихода дошло код […] (12%), […] (15%), […] (14%) и […] (55%). 

 

 Остварени пословни резултат на тржишту малопродаје, добијен стављањем у 

однос остварених прихода и укупних трошкова, био је позитиван код осам, а 

негативан код три учесника на тржишту. 

 

 Комисија је утврдила да на свим посматраним тржишним сегментима нафте и 

нафтних деривата у Републици Србији постоји значајан степен концентрације 

тржишне моћи вертикално интегрисаних учесника на тржишту. 

 

- Велепродајне цене –  

 

 Најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина на велепродајном 

тржишту моторног бензина евро бмб 98 током свих месеци у 2015. години 
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имао је […]. Просечне велепродајне цене других учесника на тржишту биле су 

уједначене и више за 8-12 динара по литру. На већу разлику између просечних 

продајних цена других учесника на тржишту и […] утицале су пре свега ниже 

продајне цене према сопственим бензинским станицама формиране као 

просечне пондерисане набавне цене у малопродаји, уз доминантан утицај 

ниских цена за количине набављене на домаћем тржишту. 

 

Од укупно шест учесника, два учесника, […] и […] су исказали продају 

деривата евро БМБ 98 и сопственим и осталим бензинским станицама. 

Поредећи продајне цене по месецима за ове две категорије купаца, може се 

видети да када је реч о […] разлике не постоје, док су када је реч о […], 

продајне цене сопственим бензинским станицама биле ниже током свих месеци, 

при чему је најнижа разлика од 3,79 динара забележена у фебруару, а највиша 

од 10,92 динара у септембру. Са друге стране, уколико се пореде цене за 

категорију осталих  бензинских станица, […] цене су биле ниже у просеку за 

око 3-7 динара по литру. 

 

Највећу разлику у цени остварили су […] (1,98 динара) и […] (1,19 динара). 

Разлика у цени код осталих учесника је у просеку била нешто нижа од једног 

динара. 

 

 Најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина на велепродајном 

тржишту моторног бензина евро премијум бмб 95 имао је […].  Просечне 

продајне цене осталих учесника на тржишту у просеку су биле више за 2-8 

динара по литру.  

 

Од укупно девет учесника, шест учесника је исказалo продају овог деривата и 

сопственим и осталим бензинским станицама. Поредећи  продајне цене за ове 

две категорије купаца може се видети да су […] продајне цене сопственим 

бензинским станицама током свих месеци биле ниже за око 3-4 динара по литру 

у односу на цене према осталим бензинским станицама. Са друге стране  

продајне цене сопственим бензинским станицама током већине месеци биле су 

више код […] и […], док су […] и […] приказали идентичне цене за обе 

категорије купаца. 

 

Највећу разлику у цени остварио је […] (4,46 динара), затим […] (1,86 динара) и 

[…] (1,47 динара). Разлике у цени осталих учесника на тржишту износиле су 

око 1 динар. 

 

 Најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина на велепродајном 

тржишту евро дизела током свих месеци остваривао je […]. Цене осталих 

учесника биле су више за 3–10 динара по литру. На разлике у просечним ценама 

су у већој мери утицале разлике у просечним ценама према сопственим 

бензинским станицама, при чему треба имати виду начин исказивања продајних 

цена према сопственим бензинским станицама […]. Највише просечне продајне 

цене забележене су код […], […]., […] и […]. 

 

Од укупног броја учесника, њих шест је исказалo продају овог деривата и 

осталим и сопственим бензинским станицама. […] продајне цене без фискалних 

дажбина према сопственим бензинским станицама биле су ниже за око 3-5 

динара по литру, док су цене код […] према сопственим станицама у односу на 
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остале бензинске станице биле више за око 3-9 динара. Најниже цене према 

осталим бензинским станицама је имао […] док су цене осталих учесника биле 

више за 2-11 динара по литру, с тим што су убедљиво највише цене током 

појединих месеци забележене код […]. 

 

Највећу разлику у цени остварио је […] (око 8 динара), затим  […] (око 6 

динара), […] (око 4 динара), […] (око 3 динара) и […] и […] (око 2 динара).  

 

 На основу сличног смера и интензитета кретања велепродајних цена, а имајући 

у виду и да одређени број учесника није доставио податке о калкулацији, 

правдајући то непостојањем техничких могућности, Комисија није могла да 

изведе закључак да паралелно кретање цена може да представља резултат 

усклађеног деловања учесника на тржишту. 

 

- Малопродајне цене -  

 

 Најниже просечне набавне цене моторног бензина евро бмб 98 током свих 

месеци остваривао је […] који је набавку вршио на домаћем тржишту. Набавне 

цене других учесника су биле више за 8-12 динара  по литру. 

 

Најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина на малопродајном 

тржишту моторног бензина евро бмб 98, посматрано на свим категоријама 

бензинских станица заједно, имали су [...] и […], док су највише цене имали […] 

и […] које су просеку биле више за 9 односно 12 динара по литру.  

 

Највећа просечна разлика у цени од око 23 динара забележена је код […] и […], 

затим код […] у висини од 22 динара, док је најнижа разлика у  цени у висини 

од око 12 динара по литру забележена код […] и […]. 

 

 Најниже просечне набавне цене из оба извора набавке (набавке на домаћем 

тржишту и набавке из увоза), за дериват евро премијум бмб 95 остваривао је 

[…] који је готово све количине овог деривата набавио на домаћем тржишту. 

Набавне цене других учесника биле су  у просеку за око 2–9 динара више. 

 

Најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина на малопродајном 

тржишту моторног бензина евро премијум бмб 95 имали су […] и […], док су 

највише цене забележене код […] и […] које су у просеку биле више 5-6 динара 

по литру. 

Највише просечне  разлике у  цени од 15 односно 16 динара остварили су […] и 

[…],  док је […] остварио најнижу разлику у цени у висини од 10 динара. 

 

 Најниже просечне набавне цене без фискалних дажбина  на малопродајном 

тржишту деривата евро дизел имао је […], који је највећи део набавке 

обезбедио на домаћем тржишту. Набавне цене осталих учесника биле су у 

просеку више за око 5- 9 динара по литру. 

 

Најниже просечне продајне цене без фискалних дажбина на малопродајном 

тржишту евро дизела имао је […]. Највише цене имали су […] и […] које су 

биле више у просеку за око 9 динара по литру. 
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Највиша просечна разлика у цени у висини од 17 динара забележена је код […], 

док је најнижа у висини од око 11 динара забележена код […]. 

 

 Најниже просечне набавне цене без фискалних дажбина на тржишту 

малопродаје ТНГ, узимајући у обзир оба извора набавке, имао је […].  Набавне 

цене осталих учесника биле су више у просеку за око 2-6 динара по литру. 

 

Најнижу просечну продајну цену без фискалних дажбина на малопродајном 

тржишту ТНГ, посматрано за све категорије бензинских станица заједно, имао 

је […]. 

 

Учесници на тржишту који су обављали промет овим дериватом су остваривали 

позитивне разлике у цени између просечних продајних и набавних цена без 

фискалних дажбина, при чему су се оне кретале између 6 и 9 динара по литру. 

Највишу разлику у цени оставрио је […]. 

 

 Фискалне дажбине чине највећи део у структури малопродајне цене свих пет 

деривата и крећу се од 50% код ТНГ, 54% код моторног бензина евро БМБ 98, 

56% код евро дизела, до 57% код моторног бензина евро премијум БМБ 95 и 

58% код дизел горива гасно уље 0,1. 

 

 Малопродајне цене су код већине учесника покривале набавну вредност и све 

оперативне трошкове малопродаје. Након покрића свих оперативних трошкова 

учесници су просечно остваривали позитиван пословни резултат у износу од 4-

10 динара по литру евро премијума БМБ95, односно од 5- 10 динара по литру 

евро дизела. 

 

 Малопродајне  цене моторних бензина и дизел горива су код свих учесника на 

тржишту имале врло сличан смер и интензитет кретања. На основу досатвљених 

калкулација одређеног броја учесника на тржишту, и уоченог паралелног 

кретања цена, Комисија не може основано да претпостави да је наведена пракса 

резултат усклађеног деловања учесника на тржишту. 

 

 Комисија ће наставити да прати понашање учесника на тржишту и релативну 

уједначеност малопродајних цена, како би се утврдило да ли је оно резултат 

прилагођавања тржишним условима или евентуалног усклађеног деловања 

учесника на тржишту. 

 

 



76 

 

2. Препоруке 

 

На самом почетку овог дела потребно је истаћи степен примене препорука изнетих у 

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

дериватима нафте у 2014. години. Преглед препорука дат је у табели број 69: 

 
Табела број 69 – Степен примене препорука датих у претходном извештају 

Препоруке Напредак у односу на 

претходну годину 

Вођење статистичке евиденције података о 

нафти и нафтним дериватима 

Одређени напредак 

Унапредити транспарентност пословних 

података у смислу јасне алокације 

припадајућих трошкова унутар сваког од 

профитних центара  вертикално 

интегрисаних учесника на тржишту 

Без напретка 

 

Када је реч о препоруци која се тиче вођења статистичке евиденције података о нафти 

и нафтним дериватима, може се рећи да је постигнут одређени напредак будући да је 

Министарство рударства и енергетике за потребе секторске анализе Комисији 

доставило следеће агрегатне податке: 

 

- број активних бензинских станица које је овом министарству у оквиру праћења 

програма маркирања деривата нафте уступило министарство надлежно за послове 

трговине, Сектор тржишне инспекције, које сагласно члану 367. Закона о 

енергетици ("Службени гласник , РС' број 145/14) врши инспекцијски надзор над 

спровођењем одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона, а који 

се односе на маркирање, мониторинг и квалитет деривата нафте у складу са 

законом којим се уређује трговина и законом којим се уређује зaштита потрошача; 

- процену потрошње деривата на територији Републике Србије, приказано збирно за 

све деривате; 

- податке о маркираним количинама нафтних деривата стављеним на тржиште, 

добијених од стране лица које врши услугу маркирања у складу са Уредбом о 

обележавању (маркирању)  деривата нафте. 

 

Додатно, као посебан напредак може се истаћи одговор Министарства рударства и 

енергетике у коме је наведено да је у вези са препоруком Комисије која је дата у 

претходном извештају спроведена јавна набавка за одржавање EsriArcGIS софтвера - 

лиценци, техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а, развој ИМИСА (енергетског 

информационог система) и формирање базе података за нафту и гас као новог модула. 

Формирањем ове базе биће омогућено праћење и обрада података које достављају 

енергетски субјекти везано за промет деривата нафте. 

 

Када је реч о препоруци која се тиче унапређења транспарентности пословних 

података вертикално интегрисаних учесника, оцењено је да до напретка није дошло, 

будући да ни у 2015. години није било могуће извршити јасну и прецизну алокацију 

припадајућих (заједничких) трошкова унутар сваког од профитних центара вертикално 

интегрисаних учесника на тржишту. 
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Комисија на основу претходно изнетих закључака и степена испуњености преопорука 

датих у претходним годинама доноси следеће препоруке: 

 

 Континуирано праћење сектора нафте захтева прецизну статистичку евиденцију 

података о нафти и нафтним дериватима у свим фазама производног и прометног 

циклуса. Кључни проблем представљало је 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. Током процеса секторске анализе, Комисија није располагала 

егзактним подацима о промету деривата на велико и мало, већ су они могли бити 

само апроксимативно изведени користећи податке Министарства финансија 

односно Министарства рударства и енергетике коме је податке о потрошњи 

деривата доставило лице које врши услугу маркирања. 

 

Комисија је имала у виду обавезу енергетских субјеката који обављају делатност 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, да у складу са чланом 335. 

Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014), Министарству 

рударства и енергетике достављају податке о набавци и продаји нафте и деривата 

нафте, податке о ценама деривата нафте као и друге податке. 

 

Са друге стране Комисија је имала у виду и одговор Министарства рударства и 

енергетике који се односи на стварање техничких услова за праћење података о 

промету деривата нафте, те у складу са тим поново наглашава неопходност 

формирања базе, која ће преко Министарсва рударства и енергетике, Агенције за 

енергетику и других надлежних институција, омогућити добијање релевантних 

података са стањем на дан 31.12. претходне године. Подаци треба да буду доступни 

за све привредне субјекте који поседују лиценцу за трговину нафтом, дериватима 

нафте, биогоривима и компримованим природним гасом (трговина на велико) и 

лиценцу за обављање делатности трговине моторним и другим горивима на 

станицама за снабдевање возила (трговина на мало), и за све врсте деривата 

појединачно и збирно посматрано. 

 

Формирана база би требало да омогући праћење следећих података: 

- 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 бензинских станица по категоријама. 

      

       Имајући у виду, остварене помаке у односу на претходну годину, Комисија очекује     

       од надлежног министарства да у наредним годинама доследно спроводи Закон о       

       енергетици и све друге подзаконске прописе, пре свега у циљу њихове ефикасне      

примене, а посредно и у циљу формирања адекватних база података неопходних за 

сагледавање целокупног стања на овом тржишту. 

 

 Унапређење транспарентности пословних података на првом месту вертикално 

интегрисаних учесника на тржишту. Анализом је утврђено и да учесници на 

тржишту на истом нивоу дистрибуције  на различит начин обрачунавају исте врсте 

трошкова, што негативно утиче на компаративну анализу њиховог пословања. 

Имајући у виду да није дошло да напретка када је реч о транспарентности 
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пословних података, Комисија очекује од вертикално интегрисаних учесника на 

тржишту да у наредном периоду евиденцију пословних података воде на јасан и 

транспарентан начин који неће доводити у питање постојање евентуалних повреда 

конкуренције на овом тржишту. 

 

 Комисија и овом приликом истиче значај регулативе у овом сектору односно 

указује на значај сарадње Комисије и других надлежних институција у циљу 

креирања правног и пословног амбијента који ће омогућити слободну 

конкуренцију на тржишту. С тим у вези Комисија поново указује на неопходност 

достављања на мишљење свих релевантних законских и подзаконских прописа од 

стране свих надлежних државних органа. 

 

 Имајући у виду значај сектора нафте за енергетску делатност и целокупни 

индустријски развој, Комисија ће и у наредном периоду са посебном пажњом 

пратити 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. 

 

 

 

 

 

 

 


