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1. МЕТОДОЛОШКО – ПРАВНИ ОКВИР И ИЗВОРИ ПОДАТАКА 

1.1. 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 180. седнице 

одржане 17. децембра 2018. године, спроводи секторску анализу тржишта трговине на 

мало дериватима нафте.  

 

У претходном периоду Комисија је израдила осам секторских анализа предметног 

тржишта и то: 

 

1. Извештај 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, 

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

дериватима нафте у 2014. години, 

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

дериватима нафте у 2015. години, 

7. Извештај о секторској анализи тржишта трговине на мало дериватима нафте у 

2016. години и 

8. Извештај о секторској анализи тржишта трговине на мало дериватима нафте у 

2017. години. 

 

Основни циљ израде извештаја састоји се у анализи стања конкуренције на тржишту 

производње и прераде нафте и тржишту трговине на мало дериватима нафте, ради 

идентификовања потенцијалних тржишних слабости односно постојања других услова 

за повреде конкуренције. Додатно, циљ анализе јесте да се кроз компаративну анализу 

појединих економских категорија уоче одређене тенденције и трендови и изведу 

јаснији закључци о механизмима функционисања овог тржишта. 

 

Предмет секторске анализе је утврђивање односа између главних конкурената на 

претходно дефинисаним тржишним сегментима и процена њиховог тржишног учешћа 

и релативне тржишне снаге. 

 

Основни извори података и информација за израду ове анализе су: 

 

• Учесници на тржишту, који су податке доставили на основу структурираних 

упитника Комисије- Захтева за доставу информација; 

• Министарство енергетике и рударства, које је доставило податке о агрегатном 

промету деривата нафте и о укупном броју бензинских станица; 
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• Министарство финансија – Управа царина и Привредна комора Србије, који су 

доставили податке о увозу и извозу сирове нафте и деривата нафте; 

• Министарство финансија, које је доставило податке о укупно наплаћеним 

приходима од акциза, по врстама деривата нафте; 

• Удружење нафтних компанија Србије; 

• Постојећа правна регулатива и подаци из Енергетског биланса; 

• Јавно доступни подаци на интернет мрежи. 

 

У циљу очувања континуитета из претходног периода и праћења динамике одређених 

индикатора, узорком је обухваћено свих 11 учесника из претходне анализе, као и 

додатних 8 учесника на тржишту, за које је на основу јавно доступних информација 

установљено да су у претходном периоду значајно увећали своју малопродајну мрежу. 

Узорак се може сматрати репрезентативним, с обзиром на то да га чини 19 привредних 

субјеката који послују у домену малопродаје деривата нафте и чије бензинске станице 

представљају 58% од укупног броја бензинских станица у Србији.  

 

Учесници којима се Комисија обратила са Захтевом за доставу података су: 

 

• Друштво за истраживања, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и 

нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтне 

индустрије 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) ; 

• 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); 

• Natfachem petrol доо за трговину и услуге Сремска каменица (у даљем тексту: 

Naftachem); 

• 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);
1
  

• Art Petrol доо Београд (у даљем тексту: Art Petrol); 

• Предузеће за тргвину нафтом и нафтним дериватима Radun Avia доо Нови Сад 

(у даљем тексту: Radun Avia); 

• Taxi Petrol доо Панчево (у даљем тексту: Taxi Petrol); 

• Mihajlović sistem доо Параћин (у даљем тексту: Mihajlović sistem); 

                                                           
1
 Друштво Даки петрол је у току анализе обавестило Комисију да је од маја 2018. године рачун 

предузећа блокиран и да су отказани сви уговори о закупу, те да на дан 31.12.2018. године није имало ни 

једну активну бензинску станицу. 
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• Предузеће за промет роба и услуга Golubović доо Чубра (у даљем тексту: 

Golubović); 

• Привредно друштво Morava Gas доо Љиг (у даљем тексту: Morava Gas); 

• Петрол друштво за трговину нафтом и нафтним дериватима доо Београд (у 

даљем тексту: Petrol) и 

• Привредно друштво за производњу, трговину, саобраћај и услуге Miletić-

Komerc доо Шалудовац (у даљем тексту: Miletić-Komerc). 

 

Приликом дефинисања тржишта за потребе 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. Тржиште производње и прераде нафте и производње деривата нафте и 

2. Тржиште трговине на мало дериватима нафте.  

 

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

анализе потребно извршити додатну сегменатацију на: 

 

- тржиште трговине на мало моторним бензинима; 

- тржиште трговине на мало дизел горивима; 

- тржиште трговине на мало течним нафтним гасом
2
. 

 

Од учесника обухваћених узорком захтевано је да доставе следеће податке који се 

односе на сегмент малопродаје деривата нафте: 

 

• број бензинских станица; 

• приход од продаје деривата, приход од пратећих делатности и укупан приход по 

категоријама бензинских станица; 

• трошкове пословања по категоријама бензинских станица; 

• највеће добављаче моторних бензина и дизел горива исказано количински и 

вредносно; 

• 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 наведених података, 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 станицама на ауто-путу и у граду. 

 

Истраживање је спроведено применом канцеларијског (енгл. desk) метода истраживања 

и метода анкете. Предмет и циљ анализе, учинили су неопходном примену 

комбинације квалитативних 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 анализи кретања цена нафте и 

нафтних деривата коришћене су корелациона и регресиона aнализа. 

                                                           
2
 Комисија је додатну сегментацију извршила само за потребе секторске анализе, имајући 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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1.2. Релевантни правни оквир у 2018. години 
 

Основни прописи којима су у 2018. години уређени правни односи на тржишту 

деривата нафте били су: 

 

1. Закон о енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/2014 и 95/2018-др. закон) и 

2. Закон о трговини („Сл.гласник РС“, бр. 53/2010, 10/2013 и 44/2018 - др. 

закон) 

 

Додатно, прописи од релевантног значаја су: 

 

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

бр. 51/2015 и 5/2017); 

2. Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива 

(„Сл.гласник РС“, бр. 97/2015, 5/2017, 8/2017, 119/2017 и 102/2018); 

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, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 

120/2017, 50/2018 и 101/2018) и 

5. Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине 

дериватима нафте и биогоривима („Сл.гласник РС“, бр. 68/2013 и 

81/2015). 

 

Када је у питању област фискалне политике, релевантни прописи су: 

 

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

формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте („Сл.гласник РС“, 

бр. 53/2015) 

 

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

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

ложење 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, 101/10, 4 3/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14- др. закон, 142/14, 

55/15, 103/15, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 18/2018 и 30/2018) 

 

Износи акциза на моторна горива предвиђени Законом о акцизама измењени су 17. 

марта 2018. године
3
 и приказани су у табели број 1. 

 

Стопа пореза на додату вредност у 2018. години износила је 20%. 

                                                           
3
 За потребе анализе узето је да су нови, измењени износи акциза били у примени од априла 2018. 

године.  
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Табела 1 - Износ акциза у 2018. години 

 

Врста деривата Износи акциза по јединици 

мере 

Оловни бензини                59,58 дин/лит 

Безоловни бензини 54,94 дин/лит 

Дизел горива, гасна уља 56,50 дин/лит 

Течни нафтни гас                42,90 дин/кг 

 

Поред акцизе и пореза на додату вредност, у структуру малопродајне цене једног литра 

горива улазе и накнаде за услугу маркирања у износу од 0,28 динара по литру, као и за 

услугу мониторинга квалитета горива у износу од 0,09 динара по литру. 

 

 

2. ТРЖИШТЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ НАФТЕ И 

НАФТНИХ ДЕРИВАТА 
 

2.1. Производња и увоз сирове нафте 
 

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

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

производњу, увоз, извоз и потрошњу нафтних деривата. 

 

У Енергетском билансу Републике Србије за 2018. годину, садржани су подаци који 

представљају реализацију за 2017. годину, процену за 2018. годину и план за 2019. 

годину.  

 

Према подацима из енергетског биланса, у 2017. години Република Србија је произвела 

924.000 тона сирове нафте, а нето увоз је износио 2,6 милиона тона. Домаћа 

производња покрила је 24% укупних потреба за овим енергентом, док је остатак 

обезбеђен из увоза. 

 
Табела 2 - Производња и нето увоз сирове нафте у периоду од 2016. до 2019. године 

 

Производња и нето увоз  (000 t)  

Извор набавке сирове нафте Реализација 

2016. година 

Реализација 

2017. година 

Процена 

2018. година 

План      

2019. година 

Производња 984 924 906 842 

Нето увоз 2,295 2,557 2,719 2,556 

Укупно 3,269 3,481 3,625 3,398 

Извор: Енергетски биланс Републике Србије за 2019. годину, стр. 13-14 

 

У 2018. години настављен је тренд смањења домаће производње сирове нафте из 

претходног периода, праћен повећањем нето увоза, тако да је према процени у 2018. 

години произведено 2% мање сирове нафте него у 2017. години, док ће према плану за 
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2019. годину у истој бити произведено 7% мање него у 2018. години, односно 9% мање 

него у 2017. години.  

Пројекција за 2019. годину предвиђа нешто мање потребе за нафтом у укупном износу 

од 3,4 милиона тона, које ће се, као и у претходном периоду, претежно обезбедити из 

увоза. У 2019. години око 25% снабдевања сировом нафтом за прераду у рафинеријама 

обезбедиће се из домаће производње, док ће нето увоз бити за 6% мањи него у 2018. 

години.  

 

Једина компанија која се у Србији бави истраживањем и производњом нафте и гаса је 

НИС. Подаци о набављеним количинама из оба извора набавке, по месецима и 

изворима набавке, приказани су у табели бр. 3: 

 
Табела 3 - Структура набавке сирове нафте у 2018. години 

 

производња увоз

јануар [...] [...]

фебруар [...] [...]

март [...] [...]

април [...] [...]

мај [...] [...]

јун [...] [...]

јул [...] [...]

август [...] [...]

септембар [...] [...]

октобар [...] [...]

новембар [...] [...]

децембар [...] [...]

укупно за 2018. годину [...] [...]

процентуално учешће 24% 76%

месец
набављене количине (t)

 
                                            Извор: НИС 

 

На основу приказаних података може се видети да је у 2018. години 76% сирове нафте 

набављено у иностранству, док је преосталих 24% обезбедила домаћа производња. 

Графички приказ односа домаће и увозне нафте приказан је на дијаграму бр. 1. 
 

Дијаграм 1 - Структура набавке сирове нафте у 2018. години 

 
Извор: НИС 

 

Упоредни приказ набавних цена домаће и увозне нафте, дат је у табели број 4. 

 
 

Табела 4 - Набавна цена домаће и увозне нафте (USD/t) у 2018. години 

 



 

9 

 

увозна нафта домаћа нафта

јануар [...] [...] [...]

фебруар [...] [...] [...]

март [...] [...] [...]

април [...] [...] [...]

мај [...] [...] [...]

јун [...] [...] [...]

јул [...] [...] [...]

август [...] [...] [...]

септембар [...] [...] [...]

октобар [...] [...] [...]

новембар [...] [...] [...]

децембар [...] [...] [...]

месец

набавна цена (USD/t) индекс РУЦ 

(домаћа нафта 

= 100)

 
                                Извор: НИС 

 

Увозна нафта је током целе године била [...] скупља од домаће нафте. Разлика у цени 

између домаће и увозне нафте достигла је максимум у [...] месецу, када је увозна нафта 

била [...] скупља од домаће нафте, а најмања је била у [...] месецу, када је нафта из увоза 

била [...] скупља од домаће нафте.  

 

Графички приказ кретања набавних цена дат је на дијаграму број 2. 
 

Дијаграм 2 - Упоредни преглед кретања набавних цена сирове нафте у 2018. години (USD/t) 

 

[...] 

 
Извор: НИС 

 

 

На основу приложеног дијаграма можемо видети да је цена увозне нафте у већем делу 

2018. године флуктуирала уз известан раст, да би тек у последњем кварталу дошло до 

промене тренда, када је остварен значајан пад цене у односу на претходни период. Са 

друге стране, цена домаће нафте је током целе године имала тренд раста, тако да је у 

децембру месецу била за [...] виша од цене на почетку године. Услед супротних 

трендова цена увозне и домаће нафте у другој половини године дошло је до смањења 

разлике у цени, која је [...] у односу на почетак године. Коефицијент корелације цена 

увозне и домаће нафте је био слаб и негативан и износио је [...]. 

 

Графички приказ кретања курса динара према долару током 2018. године дат је на 

дијаграму број 3. 
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Дијаграм 3 - Кретање курса динара према долару у 2018. години 

 

У току 2018. године долази до благог јачања долара у односу на динар, при чему је 

просечан средњи курс у том периоду износио 100,2063 динара, што и даље представља 

нижу вредност у односу на просечан курс у 2017. години, који је износио 107,4987 

динара. Вредност курса кретала се од 98,1367 динара на дан 03.01.2018. године до 

103,3893 динара на дан 31.12.2018. године што предстваља раст курса, односно 

депресијацију динара од 5%. 

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

анализи која ће бити приказана у посебном делу овог извештаја. 

 

2.2. Производња и увоз деривата нафте 

2.2.1. Производња деривата нафте 

Према подацима које је доставио НИС у 2018. години је произведено [...] милиона тона 

деривата нафте, што је за [...] више него у 2017. години. Укупна производња односи се 

на рафинерију Панчево, будући да капацитети рафинерије у Новом Саду нису у 

употреби. Структура производње деривата нафте приказана је у табели бр. 5. 
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Табела 5 - Производња деривата нафте у 2018. години 

Тип деривата Рафинерија  Панчево (t) (%)

1. Моторна горива (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) [...] /60-70/

1.1. Моторни бензини [...] /10-20/

евро премијум БМБ-95 [...] [...]

евро БМБ 100 [...] [...]

евро БМБ-98 [...] [...]

остали моторни бензини [...] [...]

1.2. Дизел горива [...] /40-50/

евро дизел [...] [...]

биодизел [...] [...]

остала дизел горива [...] [...]

1.3. Авио бензин-млазно гориво [...] /5-10/

1.4. ТНГ за моторна возила - ауто гас [...] /0-5/

1.5. Остала производња моторних горива [...] /0-5/

2. Енергетска горива (2.1.+2.2.+2.3.) [...] /5-10/

2.1. ТНГ боце [...] [...]

2.2. Лож уља - мазути [...] /5-10/

Уље за ложење ниско сумпорно гориво [...] [...]

Уље за ложење средње S [...] [...]

Уље за ложење екстра лако EL [...] [...]

2.3. Остала производња енергетских горива [...] [...]

3. Неенергетска горива (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.) [...] /20-30/

3.1. Примарни бензин [...] [...]

3.2. Битумен [...] [...]

3.3. Петрохемијске сировине [...] [...]

3.4. Остала неенергетска производња [...] [...]

УКУПНО  ДЕРИВАТА НАФТЕ (1.+2.+3.) [...] 100%  
                         Извор: НИС 

 

У структури производње деривата нафте доминирају моторна горива (моторни бензин, 

дизел горива, авио бензин-млазно гориво, тнг за моторна возила- ауто гас, остала 

моторна горива) која чине око /60-70/% укупне производње деривата нафте. 

Производња неенергетских горива чини око /20-30/% укупне производње, а најмање 

учешће имају енергетска горива и она чине око /5-10/% укупне производње деривата 

нафте. Упоредни преглед производње деривата нафте у протеклих пет година дат је у 

табели број 6. 

 
Табела 6 - Упоредни преглед укупне производње деривата нафте од 2014. до 2018. године 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Моторна горива [...] [...] [...] [...] [...]

Енергетска горива [...] [...] [...] [...] [...]

Неенергетска горива [...] [...] [...] [...] [...]

Укупна производња деривата 

нафте [...] [...] [...] [...] [...]

Тип деривата
Прoизводња деривата нафте(t)

 
           Извор: НИС 

 

У посматраном петогодишњем периоду присутан је континуирани раст производње 

деривата нафте, која ће у 2018. години бити за [...] већа у односу на 2014. годину. 

Производња моторних горива повећана је у посматраном периоду за [...], производња 

неенергетских горива за [...], док је производња енергетских горива смањена за [...]. У 

односу на 2017. годину, највећи раст производње остварила су моторна горива и то за 

[...]. 
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Према подацима из Енергетског биланса Републике Србије за 2019. годину, планирана 

производња деривата нафте у 2019. години износи 3,62 милиона тона, што је за 1,3% 

више у односу на остварену домаћу производњу деривата у 2018. години. 

 

Структура производње моторних горива у 2018. години приказана је у табели број 7. 
 

Табела 7- Структура производње моторних горива у 2018. години 

 

Врста деривата Производња (t) Учешће (%)

Моторни бензини [...] /20-30/

Дизел горива [...] /60-70/

Авио бензин - млазно гориво [...] /5-10/

TНГ ауто гас [...] /0-5/  
                                          Извор: НИС 

 

У структури производње моторних горива, као и у претходном периоду, доминирају 

дизел горива са /60-70/% удела, док моторни бензини чине /20-30/% производње. Авио 

бензин– млазно гориво и ТНГ за моторна возила- ауто гас, заједно чине око /5-10/% 

укупне производње моторних горива, при чему се удео ТНГ ауто гаса у производњи 

моторних горива смањује из године у годину. 

 

У структури производње моторних бензина евро премијум БМБ 95 чини /80-90/%, евро 

БМБ 100 учествује са /10-20/%, а евро БМБ 98 са свега /0-5/%. У укупној производњи 

дизел горива евродизел је апсолутно доминантан са /90-100/%. 

2.2.2. Увоз деривата нафте 

 

Подаци о укупном увозу нафтних деривата прикупљени су од Министарства 

финансија- Управа царина и Привредне коморе Србије. За потребе анализе коришћени 

су подаци из оба извора. Подаци о укупном увозу моторних бензина и дизел горива 

преузети су од Управе царина, док су подаци о увозу течног нафтног гаса преузети од 

ПКС, која на основу званичне статистике и података царине прерачуна као податак о 

увозу аутогаса или бутан пропан смеше, без ТНГ у боцама.  

 

Упоредни преглед увоза изабраних нафтних деривата у претходних пет година дат је у 

табели број 8. 

 
Табела 8 - Упоредни преглед увоза моторних горива од 2014. до 2018. године 

 

Количина (t) 
Врста деривата 

2014 2015 2016 2017 2018 

Моторни бензини 53,084 49,133 53,645 77,408 66,664 

Дизел горива 434,934 468,979 504,136 530,441 483,333 

TНГ ауто гас 186,118 194,584 136,841 123,617 135,647 

Укупно 674,136 712,695 694,622 731,498 685,644 

Извор: ПКС и Управа царина 
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Укупан увоз обухваћених врста деривата током посматраног петогодишњег периода 

имао је променљив тренд и у 2018. години био је за 2% већи него у 2014. години.  Увоз 

моторних бензина у истом периоду је остварио раст од 26%, увоз дизел горива за 11%, 

док је увоз ТНГ ауто гаса смањен за 27%.  

 

У 2018. години остварен је пад увоза моторних бензина и дизел горива у односу на 

претходну, 2017. годину и то за 14% и 9%, респективно, док је увоз ТНГ ауто гаса први 

пут у протеклих пет година забележио раст и то за 10%. Графички приказ структуре 

увоза моторних горива дат је на дијаграму број 5. 
 

Дијаграм 5 - Упоредни преглед структуре увоза моторних горива од 2014. до 2018. године 

 
                         Извор: ПКС и Управа царина 

 

На основу приказаног дијаграма можемо видети да у структури увоза моторних горива 

у 2018. години, као и у претходном периоду, доминира дизел гориво, и оно чини око 

70% увезених количина. Моторни бензини у укупно увезеним количинама моторних 

горива чине око 10%, док увоз течног нафтног гаса чини 20% укупног увоза моторних 

горива. 

 

Анализирајући структуру увоза по увозницима
4
, можемо видети да су у 2018. години 

присутна свега два увозника моторних бензина, ОMV и Мol Serbia, и њихови удели у 

укупном увозу износили су /40-50/% и /50-60/%, респективно. ОMV је једини увозник 

безоловног бензина БМБ 100, док БМБ 95 увозе оба учесника на тржишту. 

 

У увозу евро дизела у 2018. години предњаче Мol Serbia са /30-40/% удела и Лукоил са 

/10-20/% удела у укупном увозу тог деривата, а следе их Speed, ОMV и Еволуција 2004 

и ових пет учесника чини око 85% увоза евродизела у 2018. години. Од увозника 

евродизела истичу се још НИС и Eko Sebia, док остали учесници на тржишту увозе 

занемарљиве количине овог деривата.  

 

Највећи увозник ТНГ ауто гаса је НИС са уделом од /40-50/% у укупном увозу. Следе 

га PETROL LPG са /10-20/% удела у увозу, Еуро гас и Мol Serbia са по /10-20/% и ОMV 

са /5-10/% удела у увозу и ових пет увозника чини 95% укупног увоза ТНГ ауто гаса. 

 

 

                                                           
4
 Структура увоза по увозницима је посматрана на основу података Управе царина и ПКС. 
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3. ТРЖИШТЕ ТРГОВИНЕ НА МАЛО ДЕРИВАТИМА НАФТЕ 

 

Трговина на мало нафтним дериватима подразумева трговину моторним и другим 

горивима за снабдевање возила. Делатност трговине на мало нафтним дериватима у 

Србији обављају како домаће тако и стране компаније чија су зависна друштва 

регистрована на територији Републике Србије. 

 

За потребе секторске анализе извршена је додатна сегментација тржишта трговине на 

мало на три одвојена тржишта- трговина на мало моторним бензинима, трговина на 

мало дизел горивима и трговина на мало течним нафтним гасом. 

 

У оквиру сваког издвојеног подтржишта, сагледана је структура набавке у смислу 

утврђивања извора и степена концентрисаности, као и структура продаје у циљу 

идентификовања тржишне снаге учесника на уже дефинисаним тржишним сегментима. 

 

У циљу анализе трнедова на малопродајном тржишту нафтних деривата и утврђивања 

тржишних удела учесника, Комисија је прикупила следеће агрегатне податке: 

 

• Податке о укупно наплаћеним приходима од акциза по врстама нафтних 

деривата, достављене од стране Министарства финансија; 

• Податке достављене од стране Министарства рударства и енергетике, 

које је исто добило у складу са Уредбом о обележавању (маркирању) 

деривата нафте којом су уређени услови, начин и поступак обележавања 

(маркирања) деривата нафте који се стављају на тржиште, а стављање на 

тржиште деривата нафте у смислу ове уредбе је стављање у промет 

деривата нафте на тржиште Републике Србије, стављање у промет на 

тржиште Аутономне покрајне Косово и Метохија за време важења 

Резолуције Савета безбедности ОУН 1244 и извоз деривата нафте; 

• Податке 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 податка из претходно наведена три извора, приказан је у табели број 9. 

 
Табела 9 - Упоредни преглед процењеног промета у малопродаји у 2018. години 

 

Министарство 

финансија

Министраство рударства 

и енерегетике
НИС

Моторни бензини 562,108,675 567,813,165 [...]

Дизел горива 2,071,076,755 2,100,120,978 [...]

Течни нафтни гас 362,518,551 409,254,561 [...]

Врста деривата

Процењени промет моторних горива (000 L)

 
Извор: Министарство финансија, Министарство рударства и енергетике и НИС 
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На основу приказане табеле можемо видети да су присутна одређена одступања у 

процени продатих количина деривата нафте, што је вероватно резултат примене 

различите методологије обрачуна. 

 

За потребе секторске анализе Комисија се определила за податке достављене од стране 

Министарства финансија, првенствено због упоредивости података о тржишним 

учешћима учесника са подацима из претходне секторске анализе. 

 

Пре саме анализе тржишта трговине на мало дериватима нафте важно је споменути и 

репрезентативност узорка, будући да је утврђено да: 

• Промет моторних бензина реализован од стране учесника који су обухваћени 

овим узорком чини 80 % укупног промета на мало моторних бензина; 

• Промет дизел горива реализован од стране учесника обухваћених узорком чини 

61 % укупног промета дизел горива оствареног у малопродаји; 

• Промет ТНГ реализован од стране учесника на тржишту обухваћених узорком 

чини око 59 % укупног промета на мало ТНГ. 

 

3.1. Број бензинских станица и структура према локацији 

 

Укупан број бензинских станица добијен на основу података које је доставило 19 

учесника на тржишту обухваћених узорком на дан 31.12.2018. године износи 886.  

 

Приказ укупног броја активних бензинских станица које су у власништву учесника 

обухваћених узорком и њихова структура према локацији дати су у табели број 10: 
 

Табела 10 - Преглед активних бензинских станица на дан 31.12.2018. године 
 

Редни 

број
Учесник на тржишту аутопут град

магистрални 

пут
село укупно

1 Eko Serbia 7 34 14 0 55

2 Еуро петрол 1 17 6 6 30

3 Еволуција 2004 2 2

4 Кнез петрол 0 61 8 15 84

5 Лукоил 8 57 10 39 114

6 Mol Serbia 9 26 7 0 42

7 НИС 17 184 48 68 317

8 Даки Петрол 0 0 0 0 0

9 OMV 12 40 9 0 61

10 Naftachem petrol 0 5 0 6 11

11 Speed 1 1 2

12 Mihajlović 0 34 6 16 56

13 Golubović 3 3 4 10

14 Radun avia 0 11 0 12 23

15 Taxi petrol 0 8 0 3 11

16 Petrol doo 1 11 12

17 Art petrol 1 19 6 5 31

18 Morava Gas 1 12 13

19 Miletić komerc 0 8 0 4 12

56 519 120 191 886укупно  
             Извор: Подаци учесника на тржишту 
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Од укупног броја бензинских станица 59% је сконцентрисано у граду, док је у селу 

смештено око 22%. На магистралном путу налази се око 14%, док их је најмање на 

аутопуту где је лоцирано свега 6% бензинских станица. 

На основу података Министарства рударства и енергетике, укупан број активних 

бензинских станица у 2018. години износио је 1523 од чега је 58% обухваћено 

секторском анализом. Процентуална учешћа првих девет учесника са највећим бројем 

бензинских станица приказана су на дијаграму број 6. 

 
Дијаграм 6 - Структура власништва бензинских станица у 2018. 

години  

Највећи број бензинских станица (317) је у власништву НИС-а, који поседује 21% oд 

укупног броја станица. Следе Лукоил и Кнез петрол и њихово учешће у укупном броју 

бензинских станица износи 7% и 6% респективно. Компаније ОMV, Mihajlović и Eko 

Serbia појединачно гледано имају око 4%, друштво Mol Serbia око 3%, а Art Petrol и 

Еуро Петрол око 2%. Удели осталих учесника у укупном броју бензинских станица не 

прелазе 1%. Упоредни приказ броја бензинских станица за посматраних 19 учесника на 

тржишту у 2017. и 2018. години дат је у табели 11. 
 

Табела 11 - Упоредни приказ броја бензинских станица у 2017. и 2018. години 

 

1 Eko Serbia 54 55 1

2 Еуро петрол 32 30 -2

3 Еволуција 2004 2 2 0

4 Кнез петрол 79 84 5

5 Лукоил 115 114 -1

6 Mol Serbia 41 42 1

7 НИС 323 317 -6

8 Даки Петрол 5 0 -5

9 OMV 61 61 0

10 Naftachem petrol 9 11 2

11 Speed 2 2 0

12 Mihajlović 52 56 4

13 Golubović 9 10 1

14 Radun avia 22 23 1

15 Taxi petrol 10 11 1

16 Petrol doo 12 12 0

17 Art petrol 28 31 3

18 Morava Gas 11 13 2

19 Miletić komerc 11 12 1

878 886 8Укупно

Редни

 број
Учесник на тржишту 2017 2018 Промена

 
                                         Извор: Калкулације КЗК на бази података учесника на тржишту 
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На основу компаративне анализе броја бензинских станица у посматране две године, 

можемо закључити следеће: 

 

• Четири учесника су задржала исти број бензинских станица у 2018. години и то 

су Speed, OMV, Еволуција 2004 и Petrol doo;  

• Три учесника су забележила смањење броја бензинских станица у 2018. години 

(Еуро петрол, Лукоил и НИС), док је један учесник напустио тржиште (Даки 

Петрол);  

• Једанаест учесника је повећало број бензинских станица у 2018. години у 

односу на годину која је претходила и то су Кнез петрол (5 станица), Mihajlović 

(4 станице), Art Petrol (3 станице), Naftachem и Morava gas (2 станице), Еко 

Serbia, Mol Serbia, Golubović, Radun Avia и Taxi petrol (по једна станица). 

 

 

3.2. Тржиште трговине на мало моторним бензинима 
 

3.2.1. Структура набавке моторних бензина 

 

Од укушно 19 учесника обухваћених анализом, 8 учесника је набављало само евро 

премијум БМБ 95, 9 учесника је набављало евро премијум БМБ 95 и евро БМБ 98, један 

учесник је набављао евро премијум БМБ 95 и евро БМБ 100, док је само НИС набављао 

све три врсте деривата. Структура набавки моторних бензина према пореклу набавке у 

2018. години приказана је у табели број 12. 
 

Табела 12 - Структура набавке моторних бензина у 2018. години 
 

домаће тршиште увоз
домаће 

тршиште
увоз

домаће 

тршиште
увоз

домаће 

тршиште
увоз

Eko Serbia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Mihajlović [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Укупно 100% 0% 93% 7% 88% 12% 92% 8%

Учесник на тржишту

Евро БМБ 98 Евро премијум БМБ95 Евро БМБ 100 Моторни бензини

 
       Извор: Калкулације КЗК на бази података учесника на тржишту 

 

Према подацима учесника на тржишту, снабдевање моторним бензинима првенствено 

се врши из домаћих извора који чине 92% набавке, док се свега 8% набави из увоза. 

Свега два друштва, [...] и [...], снабдевају се моторним бензином претежно из увоза. 

Уколико се посматра извор набавке, односно да ли је набавка вршена преко повезаног 

друштва или не, може се видети да су четири учесника набавку обављала преко својих 
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повезаних друштава. Тако су друштва [...] и [...] набавку моторних бензина вршила 

преко повезаног друштва на домаћем тржишту, док су [...] и [...] највећи део моторних 

бензина набављали из увоза. 

 

Ако бисмо анализирали набавку из екстерних извора, видимо да се НИС као значајан 

добављач јавља код друштава [...] и [...] (100%), [...] (94%), [...] (80%) и [...] (69%). НИС 

се као највећи добављач не појављује код друштава [...],[...],[...],[...] и [...], док је његово 

учешће у набавци друштава [...] 10%.  

 

Процентуално учешће набављене количине првих пет добављача у укупно набављеној 

количини, према подацима достављеним од стране учесника на тржишту
5
 приказано је 

у табели 13. 

 
Табела 13 - Концентрисаност набавке моторних бензина у 2018. години 

 

Пет највећих 

добављача
Укупно

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

Лукоил [...] [...] [...]

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

НИС [...] [...] [...]

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

Даки петрол [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Учесник на тржишту

Набављене количине (у 000 l) Процентуално учешће 

пет највећих 

добављача

 
                              Извор: Калкулације КЗК на бази података учесника на тржишту

 6
 

 

На основу приказаних података можемо видети да постоји висока концентрисаност 

набавке код свих посматраних учесника на тржишту, имајући у виду да првих пет 

добављача чине између 76% и 100% набавке. 

 
 

 

 

3.2.2. Структура промета моторних бензина 

 

                                                           
5
 [...] је доставио податке о набавци по добављачима у килограмима, који су прерачунати у литре по 

формули 1 литар = 0,75 кг за моторни бензин 
6
 [...] и [...] нису доставили податак о највећим добављачима моторних бензина. 
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Податке о укупно прометованим количинама моторних бензина доставило је 19 

учесника, при чему је промет дериватом евро БМБ 98 обављало десет учесника, евро 

БМБ 100 свега два учесника, док су промет дериватом евро премијум БМБ 95 вршили 

сви учесници на тржишту. 

 

Промет моторних бензина, остварен од стране учесника на тржишту који су Комисији  

доставили податке, износио је око 451 милиона литара.  

 

Преглед тржишних учешћа у 2018. години, добијених стављањем у однос 

прометованих количина од стране учесника на тржишту са укупним прометом 

добијеним на основу података Министарства финансија приказан је у табели 14. 
 

Табела 14 - Остварен промет моторних бензина у 2018. години 

 

Eko Serbia [...] /5-10/

Еуро петрол [...] /0-5/

Еволуција 2004 [...] /0-5/

Кнез петрол [...] /0-5/

Лукоил [...] /5-10/

Mol Serbia [...] /0-5/

НИС [...] /40-50/

OMV [...] /5-10/

Даки петрол [...] /0-5/

Naftachem petrol [...] /0-5/

Speed [...] /0-5/

Mihajlović [...] /0-5/

Golubović [...] /0-5/

Radun avia [...] /0-5/

Taxi petrol [...] /0-5/

Petrol doo [...] /0-5/

Art petrol [...] /0-5/

Morava Gas [...] /0-5/

Miletić komerc [...] /0-5/

Укупно 19 учесника 451,171 80.3%

Остали 110,937 19.7%

Укупан промет бензина 562,109 100.0%

Учесник на тржишту Остварен промет (000 l) Тржишни удео (%)

 
                            Извор: Калкулације КЗК на бази података учесника на тржишту и Мин. финансија 

 

Током 2018. године највећи промет моторних бензина у малопродаји остварило је 

друштво НИС и његово учешће је износило око /40-50/%, што представља повећање за 

[...] процентна поена у односу на претходну годину. Следе Лукоил са /5-10/%, OMV са 

/5-10/%, Eko Serbia са /5-10/%, Mol Serbia са /0-5/% и Кнез петрол са /0-5/% удела у 

промету.  

 

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

бензинима приказани су у табели 15. 
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Табела 15 - Сопствена процена тржишног учешћа у 2018. години 

 

Тип деривата

Моторни бензини

Евро БМБ 98 

Евро премијум БМБ 95

Процена тржишног удела

[...]

[...]

[...]  
                                        Извор: НИС 

 

Упоредни преглед промета моторних бензина у 2017. и 2018. години, за оне учеснике 

на тржишту за које су подаци из претходног периода били доступни, дат је у табели 

број 16. 

 
Табела 16 - Упоредни преглед промета моторних бензин, у 2017. и 2018. години 

 

2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Укупно за 11 учесника 389,393 423,327 109

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Укупно за 19 учесника n/a 451,171 n/a

Учесник на тржишту
Остварен промет у (000 l) Индекс 

(2017=100)

 
Извор: Калкулације КЗК на бази података учесника на тржишту 

 

Уколико упоредимо податке о укупном промету моторних бензина у 2017. и 2018. 

години за посматраних 11 учесника, можемо закључити да је остварено повећање 

укупног промета износило 9%. Повећање промета моторних бензина у односу на 

претходну годину регистровано је код шест учесника, три учесника су исказала пад 

промета у овој категорији, док се код два учесника промет задржао на нивоу из 

претходне године или од тог нивоа незнатно одступа.  

 

Највећи пораст промета остварили су [...] (41%) и [...] (35%), док је драстичан пад 

промета забележио [...], услед [...]. 
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Упоредни преглед просечног промета добијен стављањем у однос укупног промета 

моторних бензина и укупног броја бензинских станица дат је у табели број 17. 

 
Табела 17 - Просечан промет моторних бензина по бензинској станици у 2017. и 2018. години 
 

2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Укупно за 11 учесника 538 590 110

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Укупно за 19 учесника n/a 509 n/a

Учесник на тржишту
Просечан промет (000 l) Индекс 

(2017=100)

                     
                                    Извор: Калкулације КЗК на бази података учесника на тржишту 

 

У 2018. години највећи промет моторних бензина по бензинској станици остварио је 

НИС, а следе га Eko Serbia, OMV и Mol Serbia и ова четири учесника остварују промет 

по бензинској станици изнад просека за обухваћени узорак.  

 

Просечан промет за посматраних 11 учесника на тржишту повећан је у 2018. години за 

10% у односу на 2017. годину и износио је 590 хиљада литара. С обзиром на чињеницу 

да учесници на тржишту које је Комисија у 2018. години први пут уврстила у узорак 

остварују далеко мањи просечан промет по бензинској станици, просечан промет за 

свих 19 учесника на тржишту у 2018. години износио је 509 хиљада литара.  

 

Повећање просечног промета остварило је седам учесника на тржишту, код два 

учесника је дошло до смањења промета по бензинској станици, један учесник на 

тржишту је напустио тржиште, док је код једног учесника просечан промет остао 

непромењен.  

 

Анализирајући структуру промета горива према категорији бензинских станица, 

можемо видети да моторни бензини чине 26% промета на бензинским станицама на 

селу, 25% промета на градским бензинским станицама, док на магистралном и ауто 

путу појединачно гледано чине 18% и 19% промета. У односу на претходну годину, 

повећан је удео моторних бензина у укупном промету бензинских станица на 
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магистралним путевима, док је код осталих категорија бензинских станица тај удео 

идентичан или је незнатно промењен.  

 

Као и претходне године, укупно посматрано, моторни бензини су чинили 23% или 

скоро четвртину укупног промета на свим бензинским станицама. 

 

3.3. Тржиште трговине на мало дизел горивима 
 

3.3.1. Структура набавке дизел горива 

 

Од укупно 19 учесника колико их је доставило податке о увозу дизел горива, њих 12 је 

набављало и евро дизел и дизел гориво гасно 0.1 док је 7 учесника искључиво 

набављало евро дизел. 

 

Структура набавке дизел горива у 2018. години, по врстама, дата је у табели број 18. 

 
Табела 18 - Структура набавке дизел горива у 2018. години 
 

домаће тршиште увоз
домаће 

тршиште
увоз

домаће 

тршиште
увоз

Eko Serbia [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...] [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...] [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...] [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Mihajlović [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Укупно 90% 10% 100% 0% 90% 10%

Учесник на тржишту

Евро дизел Гасно уље 0.1 Дизел горива

 
            Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Према подацима о структури набавке према извору набавке, које су доставили 

учесници на тржишту, набавка дизел горива врши се превасходно из домаћих извора, 

док се свега 10% набави из увоза
7
. Само пет учесника на тржишту приказало је набавку 

евродизела из увоза, од којих су се само [...] и [...] у потпуности снабдевали из увоза. 

Када је у питању дизел гориво гасно уље 0.1, сви учесници на тржишту набављали су 

овај дериват из домаћих извора.  

                                                           
7
 Приликом тумачења овог податка треба имати у виду да се поједини учесници на тржишту обухваћени 

узорком снабдевају на домаћем тржишту, што је приказано као домаћа набавка, док је снабдевач (који 

може бити и зависно друштво) истовремено и увозник, што значи да је део испоручених количина 

пореклом из увоза. У том смислу, реално је очекивати да стварни удео набавки из увоза буде већи од 

приказаног. 
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Када је у питању структура набавке учесника, у смислу да ли је вршена од повезаног 

друштва или не, можемо констатовати да је куповина дизела од повезаних лица била 

заступљена код шест учесника и то су [...] (79%), [...] (96%) и [...] (100%) који су 

куповали на домаћем тржишту, као и [...] (54%), [...] (95%) и [...] (30%) који су дизел 

гориво куповали у иностранству.  

 

НИС има значајно учешће у набавкама из екстерних извора на домаћем тржишту код 

друштава [...] (90%), [...] (73%), [...] (68%), [...] (64%) и [...] (59%), док се код друштава 

[...],[...],[...] и [...] не појављује међу пет највећих добављача. [...] се такође појављује као 

значајан добављач дизел горива за друштва [...], [...] и [...]. 

 

Процентуално учешће набавке од пет највећих добављача према подацима 

достављеним од стране учесника на тржишту, приказано је у табели број 19. 

 
Табела 19 - Концентрисаност набавке дизел горива у 2018. години 

 

Пет највећих 

добављача
Укупно

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

Лукоил [...] [...] [...]

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

НИС [...] [...] [...]

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

Даки петрол [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Учесник на тржишту

Набављене количине (у 000 l) Процентуално учешће 

пет највећих 

добављача

 
                                   Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту

 8
 

 

На основу података учесника може се видети да је набавка дизел горива високо 

концентрисана, будући да код 14 од 19 учесника на тржишту удео пет највећих 

добављача износи преко 90%. 

 

3.3.2. Структура промета дизел горива 

 

                                                           
8
 [...] није доставило податак о највећим добављачима дизел горива. 
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Податке о прометованим количинама дизел горива доставило је свих 19 учесника, од 

којих је 12 продавало и евро дизел и дизел гориво гасно уље 0.1, док је 7 прометовало 

само евро дизел. 

 

Преглед тржишних учешћа добијених стављањем у однос прометованих количина 

учесника на тржишту са укупним количинама добијеним на основу података 

Министарства финансија приказан је у табели број 20. 

 

 
Табела 20 - Остварен промет дизел горива у 2018. години 

 

Eko Serbia [...] /0-5/

Еуро петрол [...] /0-5/

Еволуција 2004 [...] /0-5/

Кнез петрол [...] /0-5/

Лукоил [...] /5-10/

Mol Serbia [...] /0-5/

НИС [...] /30-40/

OMV [...] /5-10/

Даки петрол [...] /0-5/

Naftachem petrol [...] /0-5/

Speed [...] /0-5/

Mihajlović [...] /0-5/

Golubović [...] /0-5/

Radun avia [...] /0-5/

Taxi petrol [...] /0-5/

Petrol doo [...] /0-5/

Art petrol [...] /0-5/

Morava Gas [...] /0-5/

Miletić komerc [...] /0-5/

Укупно 19 учесника 1,266,955,199 61.2%

Остали 804,121,557 38.8%

Укупан промет дизела 2,071,076,755 100.0%

Учесник на тржишту Остварен промет (000 l) Тржишни удео (%)

 
                       Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту и Мин. финансија 

 

Као и у претходном периоду, током 2018. године највећи промет дизел горива у 

малопродаји остварио је НИС са тржишним уделом који износи /30-40/%, а њега следе 

OMV и Лукоил са по /5-10/% и Кнез петрол са /0-5/%.  

 

Подаци НИС-а о сопственој процени тржишног учешћа у промету дизел горива дати су 

у табели 21. 

 

 

 

 

 
Табела 21 - Сопствена процена тржишног учешћа дизел горива у у 2018. години 
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Тип деривата

Дизел горива

Евро дизел

Гасно уље екстра лако 

EL (>0,1%)

[...]

[...]

[...]

Процена тржишног удела

 
                                         Извор: НИС 

 

Упоредни преглед промета дизел горива у 2017. и 2018. години, за оне учеснике на 

тржишту за које су подаци из претходног периода били доступни, дат је у табели 22. 

 
Табела 22 - Упоредни преглед промета дизел горива у 2017. и 2018. години 

 

2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Укупно за 11 учесника 1,106,349 1,153,582 104

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Укупно за 19 учесника n/a 1,266,955 n/a

Учесник на тржишту
Остварен промет у (000 l) Индекс 

(2017=100)

 
                                 Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

У 2018. години дошло је до повећања промета евро дизела код 7 од 11 учесника на 

тржишту, три учесника на тржишту забележила су пад промета, док се један ([...]) 

повукао са тржишта. Посматраних 11 учесника на тржишту, за које су упоредиви 

подаци били доступни, остварило је укупно повећање промета евро дизела за 4% у 

односу на прошлу годину. Упоредни преглед просечног промета дизел горива по 

бензинској станици, добијен стављањем у однос укупног промета дизел горива и 

укупног броја бензинских станица, дат је у табели број 23. 
 

 

Табела 23 - Просечан промета дизел горива по бензинској станици у 2017. и 2018. години 
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2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Укупно за 11 учесника 1,528 1,607 105

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Укупно за 19 учесника n/a 1,430 n/a

Учесник на тржишту
Просечан промет (000 l) Индекс 

(2017=100)

 
                                 Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

У 2018. години највећи промет дизел горива по бензинској станици остварио је НИС, а 

следе га OMV, Mol Serbia и Еуро петрол. Ова четири учесника остварују промет по 

бензинској станици изнад просека за обухваћени узорак.  

 

Просечан промет дизел горива за посматраних 11 учесника на тржишту повећан је у 

2018. години за 5% у односу на 2017. годину и износио је 1,6 милиона литара. С 

обзиром на чињеницу да учесници на тржишту које је Комисија у 2018. години први 

пут уврстила у узорак остварују мањи просечан промет по бензинској станици, 

просечан промет за свих 19 учесника на тржишту у 2018. години био је мањи и износио 

је 1,4 милиона литара. Повећање просечног промета остварило је седам учесника на 

тржишту, док је код три учесника дошло до смањења промета по бензинској станици.  

 

Анализирајући структуру промета дизел горива према категорији бензинских станица, 

можемо видети да дизел горива чине 62% промета на градским бензинским станицама, 

69% промета на бензинским станицама на селу, док на магистралном и ауто путу 

појединачно гледано чине 71% и 75% промета. У односу на претходну годину незнатно 

је смањен удео дизел горива у укупном промету на свим категоријама бензинских 

станица.  

 

Као и претходне године, укупно посматрано, дизел горива су чинила 66% или око 2/3 

укупног промета на свим бензинским станицама. 
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3.4. Тржиште трговине на мало течним нафтним гасом 
 

3.4.1. Структура набавке течног нафтног гаса 

 

Структура извора набавке ТНГ у 2018. години приказана је у табели 24. 
 

Табела 24 - Структура набавке ТНГ у 2018. години 

 

домаће тржиште увоз

Eko Serbia [...] [...]

Еуро петрол [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...]

Даки петрол [...] [...]

Кнез петрол [...] [...]

Lukoil [...] [...]

Mol SERBIA [...] [...]

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

NIS [...] [...]

OMV [...] [...]

Speed [...] [...]

Mihajlović [...] [...]

Golubović [...] [...]

Radun avia [...] [...]

Taxi petrol [...] [...]

Petrol doo [...] [...]

Art petrol [...] [...]

Morava Gas [...] [...]

Miletić komerc [...] [...]

Укупно 73% 27%

Учесник на тржишту
ТНГ ауто гас

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

У 2018. години око три четвртине укупне набавке ТНГ ауто гаса вршено је на домаћем 

тржишту, док је остатак обезбеђен из увоза
9
. ТНГ ауто гас пореклом из увоза 

заступљен је у структури набавке код свега три учесника на тржишту, од којих су се 

два претежно ([...]) или у потпуности ([...]) овим дериватом снабдевала из увоза.   

 

3.4.2. Структура промета течног нафтног гаса 

 

Податке о прометованим количинама ТНГ доставило је свих 19 учесника на тржишту. 

Преглед оствареног промета и висина тржишних учешћа дата је у табели број 25. 
 

 

 

 

 

                                                           
9
 Приликом тумачења овог податка треба имати у виду да се поједини учесници на тржишту снабдевају 

ТНГ-ом на домаћем тржишту, што је приказано као домаћа набавка, док је снабдевач истовремено и 

увозник, што значи да је део испоручених количина пореклом из увоза. У том смислу, реално је 

очекивати да стварни удео набавки из увоза буде већи од приказаног. 
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Табела 25 - Преглед промета ТНГ ауто гаса у 2018. години 

 

Eko Serbia [...] /5-10/

Еуро петрол [...] /0-5/

Еволуција 2004 [...] /0-5/

Кнез петрол [...] /5-10/

Лукоил [...] /5-10/

Mol Serbia [...] /0-5/

НИС [...] /10-20/

OMV [...] /5-10/

Даки петрол [...] /0-5/

Naftachem petrol [...] /0-5/

Speed [...] /0-5/

Mihajlović [...] /0-5/

Golubović [...] /0-5/

Radun avia [...] /0-5/

Taxi petrol [...] /0-5/

Petrol doo [...] /0-5/

Art petrol [...] /0-5/

Morava Gas [...] /0-5/

Miletić komerc [...] /0-5/

Укупно 19 учесника 213,333 58.8%

Остали 149,185 41.2%

Укупан промет ТНГ ауто гас 362,519 100.0%

Учесник на тржишту Остварен промет (000 l) Тржишни удео (%)

 
                                  Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Највећи промет ТНГ ауто гаса у 2018. години остварио је НИС и његов тржишни удео 

износи око /10-20/%. Следе га Лукоил, Eko Serbia, Кнез петрол и OMV и ових пет 

учесника скупа чини 47% укупног промета ТНГ ауто гаса. Тржишни учесници које је 

Комисија уврстила у узорак чине 59% укупног промета ТНГ ауто гаса у 2018. години. 

 

Према подацима НИС-а о сопственој процени тржишног учешћа, тржишно учешће 

овог друштва у укупном промету на мало ТНГ ауто гаса износи [...] и није се мењало у 

односу на претходну годину. Преглед оствареног промета ТНГ ауто гаса у 2017. и 

2018. години и одговарајући индекс дати су у табели 26. 
 

Табела 26 - Остварени промет ТНГ ауто гаса у 2017. и 2018. години  
 

2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Укупно за 11 учесника 214,320 199,708 93

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Укупно за 19 учесника n/a 213,333 n/a

Учесник на тржишту
Остварен промет у (000 l) Индекс 

(2017=100)

 
                                        Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 
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Смањење промета ТНГ ауто гаса у односу на претходну годину присутно је код 9 од 11 

учесника на тржишту за које су упоредиви подаци били доступни, док су [...] и [...] 

остварили повећање промета овог деривата за 70% односно за 6%. Посматраних 11 

учесника на тржишту остварило је пад промета ТНГ ауто гаса за 7% у односу на 

претходну годину. Упоредни преглед просечног промета течног нафтног гаса по 

бензинској станици и одговарајући индекс дати су у табели број 27. 
 

Табела 27 - Просечан промет ТНГ ауто гаса у 2017. и 2018. години 

  

2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Укупно за 11 учесника 296 278 94

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Укупно за 19 учесника n/a 241 n/a

Учесник на тржишту
Просечан промет (000 l) Индекс 

(2017=100)

 
                                    Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Највећи просечан промет ТНГ-а по бензинској станици у 2018. години забележен је код 

друштава Еуро Петрол и Eko Serbia, следе их OMV, Кнез Петрол и Mol Serbia, док је 

НИС остварио [...] промет ТНГ ауто гаса по бензинској станици. Код већине учесника 

дошло је до пада продаје ТНГ на бензинским станицама што говори о томе да је тренд 

кретања просечног промета пратио тренд кретања укупног промета. 

 

Анализирајући структуру промета ТНГ ауто гаса према категорији бензинских 

станица, можемо констатовати да ТНГ чини 5% промета на бензинским станицама на 

селу, 6% промета на аутопуту, док на магистралном путу и у граду чини 11% односно 

13% респективно. Укупно посматрано, ТНГ чини 11% промета на свим бензинским 

станицама, што је нешто мање него претходне године. 

 

3.5. 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. 
 

 



 

30 

 

3.5.1. Трошкови пословања у малопродаји 
 

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

дериватима нафте приказана је као збир набавне вредности продате робе и 

оперативних трошкова, који обухватају трошкове логистике (транспорт, складиштење, 

манипулација), трошкове зарада, трошкове материјала, режијске трошкове (електрична 

енергија, вода, ПТТ), таксе и накнаде, одржавање, трошкове маркетинга и остале 

трошкове. Упоредни преглед оперативних трошкова и њиховог учешћа у укупним 

трошковима у 2017. и 2018. години дат је у табели број 29. 

 
Табела 29 – Оперативни трошкови и удео у укупним трошковима у 2017. и 2018. години 

 

Eko Serbia [...] [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...] [...]

Mihajlović [...] [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...] [...]

Учесник на тржишту

2017 2018

Оперативни трошкови 

(у 000 РСД)

Удео у укупним 

трошковима (%)

Оперативни трошкови  

(у 000 РСД)

Удео у укупним 

трошковима (%)

 
                 Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

На основу приказаних података видимо да је од посматраних девет учесника на 

тржишту за које су упоредиви подаци били доступни, њих пет остварило повећање 

оперативних трошкова у распону од 5% ([...]) до чак 155% ([...]), док је четири учесника 

остварило пад оперативних трошкова у распону од 2% ([...]) до 33% ([...]).  

 

Највећи удео трошкова пословања у укупним трошковима малопродаје има [...] и тај 

удео је повећан са 17% на 24%. Следи [...], код кога је удео оперативних трошкова 

непромењен у односу на претходну годину и износи 12%, док се код већине 

преосталих учесника на тржишту тај удео креће између 6% и 8%. 

 

Упоредни преглед просечних оперативних трошкова (оперативних трошкова по 

бензинској станици) у 2017. и 2018. години и одговарајући индекс дати су у табели 

број 31
10

. 

 

 

 

 

                                                           
10

 За друштво Даки Петрол просечни трошкови у 2018. години нису израчунати, јер на крају 2018. 

године није било активних бензинских станица. [...] није доставио податке о трошковима малопродаје уз 

напомену да се трошкови воде на нивоу предузећа. 
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Табела 31 - Просечни оперативни трошкови у 2017. и 2018. години 

 

2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Учесник на тржишту

Оперативни трошкови по бензинској 

станици (у 000 РСД) 
Индекс     

(2017=100)

 
                                Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Највеће оперативне трошкове по бензинској станици у 2018. години имало је друштво 

[...], код кога су просечни трошкови у односу на претходну годину повећани за 155%, 

колико је износило и повећање укупних оперативних трошкова. Просечни оперативни 

трошкови значајно су повећани и код друштава [...] (147%) и [...] (81%), док је [...] 

остварио повећање просечних трошкова пословања за 23%. Највећи пад трошкова по 

бензинској станици имало је друштво [...], које је у претходној години било лидер у 

висини просечних трошкова и ти трошкови су смањени за 34%, као резултат смањења 

укупних оперативних трошкова.  

 

3.5.2. Приходи од пословања у малопродаји 

 

Приходи остварени у трговини на мало дериватима нафте приказани су као приходи од 

продаје деривата нафте и приходи од пратећих делатности за сваку категорију 

бензинских станица у 2018. години. 

 

Преглед укупно остварених прихода у трговини на мало у 2017. и 2018. години и 

одговарајући индекс дати су у табели број 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Табела 32 - Укупан приход у малопродаји нафтних деривата у 2017. и 2018. години  
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2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Укупно за 11 учесника 161,006,047 176,626,508 110

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Укупно за 19 учесника n/a 202,842,207 n/a

Учесник на тржишту

Укупан приход у малопродаји             

(у 000 РСД)
Индекс 

(2017=100)

 
                                   Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

НИС је у обе посматране године остварио највеће укупне приходе у малопродаји 

нафтних деривата, уз [...] прихода у 2018. години од [...]. Следи Лукоил, чији су 

приходи [...] у 2018. години за [...], Eko Serbia и Кнез петрол, чији је приход [...] за [...] 

односно за [...] респективно, OMV и Mol Serbia чији су приходи [...] за [...] односно за [...] 

респективно. Три учесника на тржишту остварила су пад прихода у односу на 

претходну годину, док је укупан приход за 11 учесника, за које су упоредиви подаци 

били доступни, повећан за 10%.  

 

У циљу стицања јасније слике о пословању малопродајних објеката – бензинских 

станица, у наставку су посебно анализирани приходи од продаје деривата и приходи од 

пратећих делатности.  

 

Упоредни преглед прихода остварених продајом деривата нафте и одговарајући индекс 

дати су у табели број 33. 

 
Табела 33 - Приходи од продаје деривата нафте у 2017.и 2018. години 
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2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Укупно за 11 учесника 128,691,910 142,143,493 110

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Укупно за 19 учесника n/a 166,651,920 n/a

Учесник на тржишту

Приход од продаје деривата               

(у 000 РСД)
Индекс 

(2017=100)

 
                              Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Највећи приход од продаје деривата нафте у обе године остварило је друштво НИС и 

ти приходи су у 2018. години [...] за [...]. Следе Лукоил и Eko Serbia чији су приходи од 

продаје деривата [...] за [...] односно за [...] респективно. Три учесника на тржишту 

остварила су пад прихода од продаје деривата, док је укупан приход за девет учесника 

за које су упоредиви подаци били доступни
11

 повећан за 10%.  

 

Упоредни преглед просечних прихода од продаје приказан је у табели број 34. 
 

Табела 34 - Приход од продаје деривата по бензинској станици у 2017. и 2018. години 

 

2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Укупно за 11 учесника 177,997 197,971 111

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Укупно за 19 учесника n/a 188,095 n/a

Учесник на тржишту

Просечан приход од продаје деривата 

(у 000 РСД)
Индекс 

(2017=100)

 
                                    Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

                                                           
11

 [...] није доставио засебне податке о приходу од продаје деривата и приходу од пратеће делатности у 

обе посматране године, док је [...] засебне податке доставио само за 2018. годину. 
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Највећи приход од продаје деривата по бензинској станици у 2018. години имали су 

Mol Serbia и Eko Serbia и оба учесника остварила су раст просечних прихода у 2018. 

години за [...] и за [...] респективно. Три учесника на тржишту остварила су пад 

просечних прихода у односу на претходну годину, док је просечан приход од продаје 

деривата за девет учесника за које су упоредиви подаци били доступни повећан за 11%. 

 

Упоредни преглед учешћа прихода од продаје деривата у укупним приходима дат је у 

табели број 35. 

 
Табела 35 - Учешће прихода од продаје деривата у укупним приходима бензинских станица у 

2017. и 2018. години 

 

2017 2018

Eko Serbia [...] [...]

Еуро петрол [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...]

Даки петрол [...] [...]

Кнез петрол [...] [...]

Lukoil [...] [...]

Mol SERBIA [...] [...]

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

NIS [...] [...]

OMV [...] [...]

Speed [...] [...]

Mihajlović [...] [...]

Golubović [...] [...]

Radun avia [...] [...]

Taxi petrol [...] [...]

Petrol doo [...] [...]

Art petrol [...] [...]

Morava Gas [...] [...]

Miletić komerc [...] [...]

Учесник на тржишту

Удео прихода                                    

од продаје деривата (%)

 
                                   Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Учешће прихода од продаје деривата нафте у укупним приходима релативно је 

стабилно код свих посматраних учесника на тржишту. У 2018. години код 13 учесника 

на тржишту приходи од продаје деривата чинили су 90% и више укупних прихода, од 

којих 3 учесника нису навела приходе од пратећих делатности. Највеће учешће 

прихода од продаје деривата у укупним приходима у 2018. години забележено је код 

друштва [...] (97%), док је најмање учешће код [...] (78%).  

 

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. 

 

Упоредни преглед прихода од пратећих делатности и одговарајући индекс дати су у 

табели 36. 
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Табела 36 - Приход од пратећих делтаности у 2017.и 2018. години 

 

2017 2018

Eko Serbia [...] [...] [...]

Еуро петрол [...] [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...] [...]

Даки петрол [...] [...] [...]

Кнез петрол [...] [...] [...]

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

Mol SERBIA [...] [...] [...]

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

NIS [...] [...] [...]

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

Speed [...] [...] [...]

Mihajlović [...] [...] [...]

Golubović [...] [...] [...]

Radun avia [...] [...] [...]

Taxi petrol [...] [...] [...]

Petrol doo [...] [...] [...]

Art petrol [...] [...] [...]

Morava Gas [...] [...] [...]

Miletić komerc [...] [...] [...]

Учесник на тржишту

Приход од пратећих делатности         

(у 000 РСД)
Индекс 

(2017=100)

 
                                  Извори: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Највећи приход од пратећих делатности остварује НИС и његови приходи [...] 

премашују приходе од пратећих делатности које остварује OMV као први следећи 

учесник на тржишту. Међу учесницима на тржишту код којих су приходи од пратећих 

делатности у номиналном износу значајни су и Лукоиол, Mol Serbia и Eko Serbia, док 

остали учесници остварују далеко мањи приход по том основу. 

 

Код већине учесника на тржишту за које су прошлогодишњи подаци били доступни 

дошло је до раста прихода од пратећих делатности у 2018. години. Највећи пораст 

прихода остварило је друштво [...] и то за 110%, док је код већине осталих учесника на 

тржишту повећање прихода од пратећих делатности износило око 20%. Значајан пад 

прихода од пратећих делатности забележен је код друштва [...] и то за 74%, док је [...] 

остварио пад прихода за 25%. 

 

3.5.3. Остварен пословни резултат у малопродаји 

 

Упоредни преглед оствареног пословног резултата, добијеног стављањем у однос 

укупно остварених прихода на бензинским станицама са укупним трошковима, дат је у 

табели број 37. 
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Табела 37 – Пословни резултат у 2017. и 2018. години  

 

2017 2018

Eko Serbia [...] [...]

Еуро петрол [...] [...]

Еволуција 2004 [...] [...]

Даки петрол [...] [...]

Кнез петрол [...] [...]

Lukoil [...] [...]

Mol SERBIA [...] [...]

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

NIS [...] [...]

OMV [...] [...]

Speed [...] [...]

Mihajlović [...] [...]

Golubović [...] [...]

Radun avia [...] [...]

Taxi petrol [...] [...]

Petrol doo [...] [...]

Art petrol [...] [...]

Morava Gas [...] [...]

Miletić komerc [...] [...]

Учесник на тржишту
Остварен пословни резултат (000 РСД)

 
                                Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

У 2018. години позитиван пословни резултат у малопродаји забележен је код 12 

учесника на тржишту, док су четири учесника остварила губитак у пословању. 

Најбољи пословни резултат у 2018. години, као и у 2017. години, остварили су [...] и 

[...], а следе их [...] и [...]. У односу на претходну годину [...] је остао у зони губитка, док 

је [...] из зоне добитка прешао у зону губитка. 

 

 

4. АНАЛИЗА ТРЕНДОВА ЦЕНА НАФТНИХ ДЕРИВАТА У 

2018. ГОДИНИ 

 

4.1. Анализа ценовних трендова нафтних деривата на 

малопродајном тржишту 
 

За све посматране деривате нафте за сваки месец у години израчуната је просечна 

пондерисана набавна цена, како за набавку са домаћег тржишта и из увоза, тако и за 

укупну набавку из оба извора. 

 

С друге стране, израчуната је просечна пондерисана вредност продајних цена које су 

важиле на бензинским станицама на аутопуту, магистралном путу, селу и граду. 

 

Приликом анализе ценовних трендова нафтних деривата на малопродајном тржишту 

посматране су цене без фискалних дажбина (ПДВ и акциза). 
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4.1.1. Анализа ценовних трендова нафтних деривата на малопродајном 

тржишту моторних бензина  

 

• Моторни бензин ЕВРО БМБ 98 

 

За разлику од 2017. године, када су два учесника на тржишту увозила моторни бензин 

евро премијум БМБ 98, у 2018. години овај дериват је набављан искључиво на домаћем 

тржишту. 

 

Најнижу просечну пондерисану набавну цену без фискалних дажбина имао је [...], док 

су просечне пондерисане набавне цене осталих учесника на тржишту биле за 10-15 

динара више. Међутим, треба имати у виду да је након априла месеца уследио раст 

набавних цена, што је утицало на разлику у просечним пондерисаним набавним ценама 

између учесника на тржишту који су овај дериват набављали током целе године и оних 

који су га набављали само у одређеном, краћем периоду. С тим у вези, извршено је 

упоређење просечних пондерисаних набавних цена оних учесника на тржишту који су 

овај дериват набављали током целе године (Eko Serbia, Кнез петрол, Еуро Петрол, 

Лукоил, Radun Avia и Petrol doo), које је показало да разлике у просечним 

пондерисаним набавним ценама нису прелазиле 3 динара.   

 

Најнижу просечну пондерисану продајну цену без фискалних дажбина у граду имао је 

[...], који је продају овог деривата приказао закључно са априлом месецом. Од учесника 

на тржишту који су продају овог деривата приказали током целе године најнижу 

просечну цену имао је [...], а следе га [...], [...] и [...], чије су просечне цене готово 

изједначене и за 1,5-2 динара изнад цене [...]. Највишу просечну пондерисану цену на 

градским бензинским станицама имао је [...] и та цена је била за 10 динара изнад цене 

[...].  

 

Најнижу просечну пондерисану продајну цену без фискалних дажбина на ауто путу 

имао је [...], који је продају овог деривата приказао закључно са априлом месецом. Од 

три учесника на тржишту који су продају овог деривата приказали током целе године 

најнижу просечну цену имао је [...], просечна цена [...] је незнатно виша, док је највишу 

цену имао [...] и та цена је била за 8 динара изнад цене [...]. 

 

Најнижу просечну пондерисану продајну цену без фискалних дажбина на 

магистралном путу имао је [...], док је највишу цену поново имао [...]и та цена је била 

за 9 динара изнад цене [...].  

 

Од учесника који су продају овог горива обављала на бензинским пумпама на селу 

најнижу и готово идентичну просечну пондерисану продајну цену имали су [...] и [...], 

док је највишу цену имао [...], који је продају овог деривата приказао почев од августа 

месеца.  

 

Поредећи просечне пондерисане продајне цене овог горива по категоријама 

бензинских станица може се закључити да је најнижа просечна цена остварена на 

сеоским бензинским станицама, док је највиша цена остварена на аутопуту и разлика 

између ове две цене износила је око 6 динара по литру. Просечне продајне цене евро 

премијум БМБ 98 на бензинским станицама на магистралном путу и граду су биле на 
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приближно истом нивоу и у односу на цене овог горива на бензинским станицама на 

селу, биле су више за око 5 динара по литру. 

 

Када су у питању просечне пондерисане цене за све категорије бензинских станица, 

најниже цене имао је [...], док је највишу цену имао [...] и разлика између ове две цене 

изноисла је око 10 динара по литру. 

 

Графички приказ кретања просечних продајних и набавних цена и разлике у цени 

током 2018. године дат је на дијаграму број 7: 

 

Дијаграм 7- Кретање цена бензина евро БМБ 98 у 2018. години (у РСД/l) 
         

 
                 Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Просечне продајне и набавне цене имале су растући тренд до октобра месеца, када 

долази до промене тренда, која је нешто израженија код набавних цена. У децембру 

месецу просечна продајна цена је била за 4% виша него у јануару, док је просечна 

набавна цена била за 8% нижа него на почетку године.  

 

Стављајући у однос просечне продајне цене пондерисане количинама на свим 

категоријама бензинских станица са набавним ценама овог деривата из оба извора 

набавке пондерисаним набављеним количинама, може се видети да су учесници 

остварили позитивне разлике у цени, које су у просеку износиле 19,7 динара по литру. 

 

Највећу просечну разлику у цени остварили су [...] и [...] и она је износила 21 -22 динара 

по литру, док је најнижа остварена код [...] и износи 14 динара по литру. Изражено у 

процентима у односу на набавну цену, просечне разлике у цени кретале су се у 

интервалу између 21% и 43%. 

 

• Моторни бензин ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 

 

Набавака моторног бензина евро премијум БМБ 95 вршена је у већој мери на домаћем 

тржишту, док су набавку у иностранству обављали [...] и [...], а у мањим количинама и 

[...]. 
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Најнижу просечну пондерисану набавну цену без фискалних дажбина остварио је [...], 

који се претежно снабдева из [...] извора. Следе [...] и [...], чије су просечне пондерисане 

набавне цене биле за око 3 динара изнад [...] цена, док су набавне цене осталих 

учесника више од [...] цена у распону од 5 до 10 динара.  

 

Цене по којима су учесници на тржишту увозили овај дериват нису се битније 

разликовале и међусобна одступања просечних пондерисаних увозних цена не прелазе 

2 динара.  

 

Код учесника на тржишту који су се снабдевали како из домаћих извора тако и из 

увоза, домаћа набавка била је скупља од увоза, а просечна пондерисана набавна цена 

из домаћих извора била је за 3-6 динара изнад просечне пондерисане увозне цене.  

Изузетак је [...], код кога је просечна пондерисана набавна цена из интерне набавке 

била нижа за 1,4 динара од просечне пондерисане увозне цене. 

 

Најниже просечне пондерисане продајне цене без фискалних дажбина у граду имали 

су [...] и [...], док су највише просечне цене имали [...] и [...] и њихове су цене биле за око 

7 динара изнад просечних цена [...].  

 

Најнижу просечну пондерисану продајну цену без фискалних дажбина на ауто путу 

имао је [...], док су се просечне цене осталих учесника разликовале за око 5 динара по 

литру. Највише просечне цене имали су [...] и [...] и њихове су цене биле за 7-8 динара 

изнад просечних цена [...].  

 

Најнижу просечну пондерисану продајну цену без фискалних дажбина на 

магистралном путу такође је имао [...], док су највише цене имали [...] и [...] и њихове 

су цене биле за око 6 динара изнад просечних цена [...].  

 

Од учесника који су продају овог горива обављала на бензинским пумпама на селу 

најнижу пондерисану продајну цену имао је [...], следи [...] чија је просечна цена била 

незнатно виша, док је највишу просечну цену имао [...] и та цена је била за око 6 динара 

изнад просечне цене [...]. 

 

Поредећи просечне пондерисане продајне цене овог деривата по категоријама 

бензинских станица, може се закључити да је најнижа просечна цена остварена на 

сеоским бензинским станицама, док просечне пондерисане цене у граду и на 

магистралном путу незнатно одступају. Највиша просечна цена остварена је на 

аутопуту и разлика између ових цена износила је око 3 динара по литру.  

 

Када су у питању просечне пондерисане цене за све категорије бензинских станица, 

најниже цене имали су [...] и [...], док је највишу цену имао [...] и разлика између ових 

цена изноисла је око 7 динара по литру. 

 

Графички приказ просечних пондерисаних набавних и продајних цена без фискалних 

дажбина и разлике у цени дат је на дијаграму број 8. 
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Дијаграм 8- Кретање цена бензина евро премијум БМБ 95 у 2018. години (у РСД/l) 

 

 
                          Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Као и код бензина БМБ 98, просечне продајне и набавне цене овог деривата имале 

растући тренд до октобра месеца, када долази до промене тренда, која је нешто 

израженија код набавних цена. У децембру месецу просечна продајна цена је била за 

1% виша него у јануару, док је просечна набавна цена била за 12% нижа него на 

почетку године.  

 

Стављајући у однос просечне продајне цене пондерисане количинама на свим 

категоријама бензинских станица са набавним ценама овог деривата из оба извора 

набавке пондерисаним набављеним количинама, може се видети да су учесници 

остварили позитивне разлике у цени, које су у просеку износиле 16 динара по литру. 

 

Највећу просечну разлику у цени остварио је [...] и та разлика је износила 19,5 динара 

по литру. Следи [...] са 18,3 динара по литру, а најмању разлику у цени имао је [...] и она 

је износила 10,4 динара по литру. Изражено у процентима у односу на набавну цену, 

просечне разлике у цени кретале су се у интервалу између 17% и 36%. 

 

• Упоредна анализа набавних цена моторних бензина 
 

У циљу сагледавања разлике у ценама по којима је вршена набавка моторних бензина 

(БМБ 98 и евро премијум БМБ 95), предстваљене су две компаративне анализе: 

 

• Компаративна анализа просечних цена по којима су учесници набављали 

моторни бензин од НИС-а; 

• Компаративна анализа просечних цена по којима су вертикално интегрисани 

учесници на тржишту (OMV, Mol Serbia и Naftachem) набављали моторне 

бензине у оквиру својих повезаних лица, са просечним ценама по којима су 

вршили набавку од осталих добављача. 

 

На дијаграму број 9 приказане су просечне цене по којима су учесници на тржишту 

вршили набавку моторних бензина од НИС-а, добијене као однос набавне вредности и 

набављене количине.  
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Дијаграм 9 - Просечне набавне цене моторних бензина у 2018. години (у РСД/л) 

 
[...] 

           Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту                                                                              

 

На основу приказаних података, можемо видети да је набавку моторних бензина од 

НИС-а вршило [...] учесника
12

, чије су набавне цене биле [...] за [...] до [...] динара по 

литру у односу на цене по којима је НИС снабдевао сопствене бензинске станице. 

 

Компаративна анализа цена по којима су вертикално интегрисани учесници вршили 

набавку од својих повезаних лица и набавних цена других добављача на домаћем 

тржишту приказана је на дијаграму број 10: 

 
Дијаграм 10 - Упоредна анaлиза просечних набавних цена у 2018. години (у РСД/l) 

 
                                                                                                  

[...] 

 

   Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

На основу дијаграма може се видети да: 

 
[...] 

 

4.1.2. Анализе ценовних трендова на малопродајном тржишту дизел горива 

                                                          

• Дизел гориво ЕВРО ДИЗЕЛ 

 

Набавка евро дизела вршена је и на домаћем и на иностраном тржишту. Поредећи 

просечне пондерисане набавне цене без фискалних дажбина из оба извора набавке, 

може се видети да су најниже набавне цене имали [...] и [...]. Просечне пондерисане 

набавне цене осталих учесника су биле између 4 и 8 динара по литру изнад набавне 

цене [...], а највишу просечну набавну цену имао је [...] и она је била за 12 динара виша 

од просечне набавне цене [...]. 

 

Уколико поредимо просечне пондерисане набавне цене по изворима набавки, видимо 

да је једино [...] овај дериват набављао скупље из иностранства, док су остали учесници 

на тржишту увозни евродизел плаћали у просеку од 1,5 до 5 динара мање од домаће 

набавке. Најнижу просечну пондерисану набавну цену из увоза имао је [...] и та цена је 

за око 2 динара нижа од цене по којој је овај дериват набављен из домаћих интерних 

извора набавке. Остали учесници на тржишту увозили су дизел по релативно 

уједначеним ценама које су биле за око 4-6 динара изнад [...] набавне цене, а најскупљи 

евро дизел из увоза плаћао је [...] који је овај дериват увезао свега три пута у току 

године. 

 

Најниже просечне пондерисане продајне цене без фискалних дажбина у граду имали 

су [...] и [...], док су највише просечне цене имали [...] и [...] и њихове су цене биле за око 

10 динара изнад просечних цена [...].  

                                                           
12

 Подаци о количини и вредности набавке које је доставио један учесник ([...]) нису били употребљиви. 
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Најнижу просечну пондерисану продајну цену без фискалних дажбина на ауто путу 

имао је [...], следи [...] чија је просечна цена била за 1,5 динара виша, а највише цене су 

имали [...] и [...] и њихове су цене биле за 8-10 динара изнад просечних цена [...].  

 

Најнижу просечну пондерисану продајну цену без фискалних дажбина на 

магистралном путу такође је имао [...], следи [...] чија је просечна цена била за око 3 

динара виша, док су највише цене имали [...] и [...] и њихове су цене биле за око 10 

динара изнад просечних цена [...].  

 

Од учесника који су продају овог горива обављали на бензинским пумпама на селу, 

најнижу пондерисану продајну цену имали су [...] и [...], док је највишу просечну цену 

имао [...] и та цена је била за око 10 динара изнад просечне продајне цене [...]. 

 

Поредећи просечне пондерисане продајне цене овог деривата по категоријама 

бензинских станица, може се закључити да је најнижа просечна цена остварена на 

магистралном путу, док просечне пондерисане цене на градским и сеоским бензинским 

станицама незнатно одступају. Највиша просечна цена остварена је на аутопуту и 

разлика између ових цена износила је око 5 динара по литру.  

 

Када су у питању просечне пондерисане цене за све категорије бензинских станица, 

најниже цене имали су [...] и [...], док је највишу цену имао [...] чија је просечна цена 

била за око 11 динара виша од цене [...].  

 

Графички приказ просечне пондерисане продајне и набавне цене и разлике у цени дат 

је на дијаграму број 11: 

 

Дијаграм 11 - Кретање цена дизел горива евро дизел у 2018. години (у РСД/ l) 
 

 
                              Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 
 

Као и код моторних бензина, просечне продајне и набавне цене евродизела имале су 

растући тренд до октобра месеца, када долази до промене тренда, која је нешто 

израженија код набавних цена. У децембру месецу просечна продајна цена је била за 

8% виша него у јануару, док је просечна набавна цена била за 2% виша него на почетку 

године.  
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Стављајући у однос просечне продајне цене пондерисане количинама на свим 

категоријама бензинских станица са набавним ценама овог деривата из оба извора 

набавке, пондерисаним набављеним количинама, може се видети да су учесници 

остварили позитивне разлике у цени, које су у просеку износиле 14 динара по литру. 

 

Појединачно посматрано, највећу просечну разлику у цени остварио је [...] и та разлика 

је износила 19,3 динара по литру. Следи [...] са 18,4 динара по литру, а најмању разлику 

у цени имао је [...] и она је износила 6,6 динара по литру. Изражено у процентима у 

односу на набавну цену, просечне разлике у цени кретале су се у интервалу између 

10% и 32%. 

 

• Дизел гориво ГАСНО УЉЕ 0.1 

 

Набавка дизел горива гасно уље 0.1 вршена је у потпуности на домаћем тржишту. 

 

Најнижу просечну пондерисану набавну цену без фискалних дажбина имао је [...], који 

је овај дериват набављао [...], док су цене осталих учесника биле веће у просеку за 6 до 

8 динара по литру.  

 

Најнижу просечну пондерисану малопродајну цену без фискалних дажбина на свим 

категоријама бензинских станица имао је [...], док су просечне цене осталих учесника 

биле изнад [...] цене за 4-5 динара по литру. Највишу просечну продајну цену на свим 

категоријама бензинских станица имао је [...]. 

 

Графички приказ кретања просечне пондерисане продајне и набавне цене дат је на 

дијаграму број 12: 

 
Дијаграм 12 - Кретање цена дизел горива гасно уље 0.1 у 2018. години (у РСД/l) 

 

 
                             Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Просечне продајне и набавне цене дизел горива гасно уље 0.1 имале су такође растући 

тренд до октобра месеца, када долази до промене тренда, која је израженија код 

набавних цена. У децембру месецу просечна продајна цена је била за 15% виша него у 

јануару, док је просечна набавна цена била за свега 1% виша него на почетку године.  
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Стављајући у однос просечне продајне цене пондерисане количинама на свим 

категоријама бензинских станица, са набавним ценама овог деривата из оба извора 

набавке, пондерисаним набављеним количинама, може се видети да су учесници 

остварили позитивне разлике у цени, које су у просеку износиле око 9 динара по литру. 

 

Појединачно посматрано, највећу просечну разлику у цени остварио је [...] и та разлика 

је износила 10 динара по литру. Најмању разлику у цени имао је [...] и она је износила 

5,5 динара по литру. Изражено у процентима у односу на набавну цену, просечне 

разлике у цени кретале су се у интервалу између 8% и 17%. 

 

 

• Упоредна анализа набавних цена дизел горива 

 

У циљу сагледавања разлика у ценама по којима су учесници набављали дизел горива у 

овом делу су представљене две компаративне анализе: 

 

• компаративна анализа просечних цена по којима су учесници набављали дизел 

горива од НИС-а, 

• компаративна анализа просечних цена по којима су вертикално интегрисани 

учесници на тржишту набављали дизел горива од својих повезаних лица, са 

просечним ценама набавке од осталих добављача. 

 

На дијаграму број 13 приказане су просечне цене по којима су учесници на тржишту 

набављали дизел гориво од НИС-а, добијене као однос укупне вредности и укупно 

набављене количине. 

 
Дијаграм 13 - Просечне набавне цене дизел горива у 2018. години 

 

[...] 
                   Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Набавку дизела горива од НИС-а обављало је укупно [...] учесника
13

, при чему су 

њихове набавне цене биле [...] за [...] до [...] динара по литру у односу на цене по којима 

је НИС снабдевао сопствене бензинске станице. 

 

Компаративна анализа просечних цена по којима су вертикално интегрисани учесници 

вршили набавку дизела од својих повезаних лица, са просечним набавним ценама од 

других добављача, приказана је на дијаграму број 14: 

 
Дијаграм 14 - Упоредна анализа набавних цена дизел горива у 2018. години (у РСД/l) 

 

[...] 

                                  Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту  

 

На основу дијаграма број 14 може се видети да: 

 
[...] 

    

                                                           
13

 Код два учесника ([...] и [...]) достављени подаци о количини и вредности набавке нису били 

употребљиви. 
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4.1.3. Анализа ценовних трендова на малопродајном тржишту течног нафтног гаса  

 

Течним нафтним гасом учесници су се снабдевали како на домаћем тржишту тако и из 

увоза. [...] је овај дериват набављао само из увоза, док су се [...] и [...] снабдевали из оба 

извора
14

.  

 

Просечна пондерисана набавна цена овог деривата из домаће екстерне набавке била је 

виша од просечне пондерисане увозне цене за 1,5 динара по литру.  

 

Најнижу просечну пондерисану набавну цену на домаћем тржишту имао је [...], који 

овај дериват набавља из [...]. Следи [...] чија је просечна набавна цена била незнатно 

виша, а највишу просечну набавну цену остварио је [...] и та цена је била за око 5 

динара виша од [...] цене.  

 

Најнижу просечну увозну цену остварио је такође [...], а по највишој цени овај дериват 

је увозио [...] и та цена је била за око 3,5 динара виша од [...] цене. 

   

Најнижу просечну пондерисану продајну цену без фискалних дажбина на градским 

бензински станицама и на аутопуту имао је [...], а највишу [...] и њихове цене су се 

разликовале за 3-4 динара по литру.  

 

Најнижу просечну пондерисану продајну цену без фискалних дажбина на 

магистралном путу такође је имао [...], док је највишу просечну цену имао [...] и ове 

две цене су се разликовале за око 3 динара по литру.  

 

Од учесника који су продају овог деривата обављали на бензинским пумпама на селу 

најнижу пондерисану продајну цену имао је [...], док је највишу просечну цену имао [...] 

и ове две цене су се разликовале за око 3,5 динара по литру.   

 

Пондерисане продајне цене овог деривата у граду, на селу и на магистралном путу биле 

су готово изједначене, а незнатно виша просечна цена остварена је на аутопуту.  

 

Када су у питању просечне пондерисане цене за све категорије бензинских станица, 

најниже цене имали су [...] и [...], док је највишу цену имао [...] чија је просечна цена 

била за око 3 динара по литру виша од цене [...].  

   

 

Графички приказ кретања просечне пондерисане набавне и продајне цене дат је на 

дијаграму 15: 
 

 

  

                                                           
14

 Подаци о просечним набавним и продајним ценама течног нафтног гаса нису достављени на 

униформан начин од стране свих учесника на тржишту, што је ограничило њихову упоредивост. 

Приказана анализа ограничена је на податке које је доставило 10 учесника на тржишту и то: Eko Serbia, 

Еволуција 2004, Лукоил, Mol Serbia, НИС, OMV, Radun avia, Petrol doo, Morava Gas и Miletić komerc. 

Укупан промет ових 10 учесника чини 76% промета које је остварило свих 19 посматраних учесника, те 

се закључци на основу тога изведени могу сматрати довољно репрезентативним. 
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Дијаграм 15 - Кретње цена ТНГ ауто гаса у 2018. години (у РСД/l) 

 

 

                                   Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту   

 

Просечне продајне и набавне цене ТНГ ауто гаса имале су растући тренд до октобра 

месеца, када долази до промене тренда, која је израженија код набавних цена. У 

децембру месецу просечна продајна цена је била за 11% виша него у јануару, док је 

просечна набавна цена била за свега 2% виша него на почетку године.  

 

Стављајући у однос просечне продајне цене пондерисане количинама на свим 

категоријама бензинских станица, са набавним ценама овог деривата из оба извора 

набавке, пондерисаним набављеним количинама, може се видети да су учесници 

остварили позитивне разлике у цени, које су у просеку износиле око 7 динара по литру. 

 

Појединачно посматрано, највећу просечну разлику у цени остварио је [...] и та разлика 

је износила 10,4 динара по литру. Најмању разлику у цени имао је [...] и она је износила 

4 динара по литру. Изражено у процентима у односу на набавну цену, просечне разлике 

у цени кретале су се у интервалу између 11% и 32%. 

   

 

4.2. Структура малопродајних цена деривата нафте у Републици 

Србији и земљама у региону  

 

У циљу стицања јасније слике о структури просечне малопродајне цене горива, у 

погледу односа компанијске цене и државних намета фискалног и нефискалног 

карактера, у наставку је дат упоредни преглед структуре малопродајних цена деривата 

у Србији и у земљама у региону. 

 

Структура просечне малопродајне цене односи се на дан 29.10.2018. године по 

средњем курсу националних банака. 

 

Упоредни преглед структуре просечних малопродајних цена моторног бензина БМБ 95 

у земљама у региону дат је на дијаграму број 16. 
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Дијаграм 16 - Структура просечне малопродајне цене бензина БМБ 95 у 2018. години (EUR/l) 
               

 
                        Извор: УНКС 

 

На основу приказаног дијаграма можемо видети да су државна захватања кроз 

малопродајну цену моторног бензина БМБ 95 најзначајнија у Хрватској и износе 

57,5%, док се Србија у поређењу са земљама региона налази на трећем месту са 53,6%. 

Најнижи намети су у Бугарској где чине 46,95% малопродајне цене, а намете који не 

прелазе 50% малопродајне цене имају још и Македонија и Босна и Херцеговина.  

 

Компанијске цене се нису значајно разликовале међу земљама у региону. Просечне 

компанијске цене највеће су у Бугарској где износе 0,64 EUR/l, а затим у Србији са 0,62 

EUR/l, док најниже компанијске цене има Мађарска и оне износе 0,58 EUR/l.  

 

Упоредни преглед структуре просечних малопродајних цена дизел горива у земљама у 

региону дат је на дијаграму број 17: 

 

Дијаграм 17 - Структура просечне малопродајне цене евро дизела у 2018. години (EUR/l) 
 

 
                       Извор: УНКС 
 

На основу приказаног дијаграма можемо видети да су државна захватања код евро 

дизела највећа у Србији и чине 51,7% малопродајне цене док за њом следи Хрватска у 
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којој државне дажбине чине 49,7% малопродајне цене овог горива. Најниже дажбине 

су у Македонији и њихов удео у малопродајној цени дизел горива износи 38,1%.  

 

Просечне компанијске цене дизел горива су најниже у Босни и Херцеговини и износе 

0,62 EUR/l, док у осталим земљама у региону приближно уједначене и крећу се између 

0,68 и 0,70 EUR/l. 

 

Упоредни преглед просечних малопродајних цена ТНГ ауто гаса у земљама у региону 

дат је на дијаграму број 18: 
 

Дијаграм 18 - Структура просечне малопродајне цене ТНГ у 2018. години (EUR/l) 

 

                      

                     Извор: УНКС 

 

Државни намети за ТНГ ауто гас највећи су у Србији и износе 45,6% малопродајне 

цене. Најниже намете на ТНГ аутo гас има Хрватска и њихов удео у малопродајној 

цени овог деривата износи 21,2%.  

 

Просечне компанијске цене ТНГ ауто гаса највеће су у Мађарској и износе 0,51 EUR/l, 

у Србији су међу најнижим у региону са 0,39 EUR/l, док су цене без државних дажбина  

најниже у Бугарској и износе  0,37 EUR/l.   

 

4.3. Економетријска анализа 

 

Циљ корелационе и регресионе анализе, представљене у овом делу је утврђивање 

интезитета реаговања цена најпродаванијег деривата на бензинским станицама у граду, 

евро дизела, на промене цена сирове нафте. 

 

Након пада цене сирове нафте у 2015. години, у 2016. години почиње тренд раста који 

се наставља све до октобра 2018. године, након чега је цена сирове нафте поново у 

паду.  

 

За анализу степена односно брзине прилагођавања цена евро дизела коришћене су 

следеће серије података: 



 

49 

 

− цена сирове нафте типа  BRENT (USD/ barrel)
15

 

− малопродајна цена без фискалних дажбина дизел горива евро дизела на 

градским бензинским станицама НИС-а (RSD/l) 

− званични средњи курс динара у односу на US долар
16

                                                                  

 

У анализи су коришћени недељни подаци за четворогодишњи период, почев од прве 

недеље јануара 2015. године до последње недеље децембра 2018. године, што је укупно 

209 опсервација. Додатно, извршена је трансформација података и то су прве 

диференце логаритмованих података датих временских серија, које су апроксимативно 

једнаке дискретним стопама раста.  

 

Употребом софтвера Eviews 10+ оцењен је регресиони модел који на најбољи начин 

одражава 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 евро дизел од 

кретања цене сирове нафте у текућем периоду, као и у пет периода који су му 

претходили. Оцењени модел има задовољавајућа својства и презентиран је у следећој 

табели. 
 

Табела 38 - Оцењени модел кретања цена евро дизел ( јануар 2015.- децембар 2018.) 

Променљива Оцена 
Стандардана 

грешка 
t-однос 

Константа 0,001 0.0007 0.8691 

Стопа раста сирове нафте 0.0428 0.0143 2.997651* 

Стопа раста сирове нафте (-1) 0.0861 0.0141 6.089794* 

Стопа раста сирове нафте (-2) 0.0991 0.0142 6.954119* 

Стопа раста сирове нафте (-3) 0.0782 0.0142 5.492755* 

Стопа раста сирове нафте (-4) 0.0433 0.0142 3.036895* 

Стопа раста сирове нафте (-5) 0.0367 0.0141 2.601550** 

R²=0,4133 S=0,0099 Q(6)=7.45 SC=-6,253 DW=1,70 

 
* значајно на нивоу од 1% 

** значајно на нивоу од 5% 

***значајно на нивоу од 10% 

 

Оцењени модел показао је да је 41% варијабилитета малопродајне цене евро дизела 

објашњено кретањем цена сирове нафте на светском тржишту током пет недеља које су 

претходиле текућем периоду.  

 

Употребом софтвера Eviews 10+ оцењен је и векторски ауторегресиони модел (VAR) 

имајући у виду да се овакви модели користе када треба омогућити анализу динамичких 

односа између променљивих, што је управо и циљ овог дела анализе.  

 

Постављен је VAR модел реда 2 као оквир за емпиријску анализу међусобног односа 

следеће три временске серије: малопродајне нето цене евро дизела на бензинским 

                                                           
15

 Подаци о ценама на затварању преузети су са сајта https://www.investing.com 
16

  Подаци о званичном средњем курсу преузети су са сајта https://www.nbs.rs 
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станицама у граду, девизни курс динара у односу на US долар и цене сирове нафте 

типа Brent на светском тржишту. 

 

У циљу сагледавања реакције система на дејство неочекиваног утицаја (импулса) 

коришћена је функција импулсног одзива. Функција импулсног одзива је израчуната на 

основу Холескијеве декомпозиције коваријанси случајних грешки у редоследу: цена 

сирове нафте - девизни курс - малопродајна цена евро дизела. Сабирањем вредности 

параметара у функцији импулсног одзива за дати јединични шок, промену цене сирове 

нафте на светском тржишту, на малопродајну цену евро дизела, добијамо функцију 

импулсног одзива. Графички приказ реакције цене дизела на изненадну промену цене 

сирове нафте дат је у наставку. 
 

Графикон 1- Реакција промене цене дизел горива на изненадну промену цена сирове нафте у 

2018. години 
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Са графичког приказа може се уочити период у коме долази до реакције цене дизел 

горива на промену цене сирове нафте. Примећује се да је дејство шока најизраженије у 

другој и трећој недељи. Након пете недеље дејство шока је готово у потпуности 

елиминисано.  

 

Табеларнo приказана функција импулсног одзива дата је у табели број 39. 
 

Табела 39 - Функција импулсног одзива 

Број недеља Редослед 

Холескијеве 

декомпозиције 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сирова нафта -

девизни курс-мп 

цена евро дизела 

 

  

0,002 0,004 0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

 

На основу приказаних података се може констатовати да је од момента промене цене 

сирове нафте на светском тржишту потребно да прође пет недеља, да би се цене 

деривата на домаћем тржишту потпуно прилагодиле тој промени. 
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5. ИЗВЕДЕНИ ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

 5.1. Изведени закључци 

На основу прикупљених података и анализе стања конкуренције на тржишту трговине 

на мало дериватима нафте у 2018. години, као и на основу компаративне анализе 

појединих финансијских показатеља у односу на годину која јој је претходила, 

изведени су следећи закључци: 

• Укупна производња сирове нафте у Републици Србији у 2018. години 

износила је 906 хиљада тона док је укупан нето увоз износио 2,7 милиона тона. 

Према подацима из Енергетског биланса, тренд смањења домаће производње 

сирове нафте наставиће се и у наредном периоду, док се истовремено очекује 

известан пад нето увоза.  

• Набавне цене увозне нафте су у 2018. години, као и у претходним годинама, 

биле значајно више у односу на цену нафте на домаћем тржишту. 

• Укупна производња деривата нафте у 2018. години износила је [...] милиона 

тона, при чему је у структури производње највеће учешће моторних горива са 

/60-70/%, док неенергетска горива предстваљају /20-30/%, а енергетска горива 

/5-10/% укупне производње. У односу на претходни период, присутан је 

континуирани тренд раста како укупне производње нафтних деривата тако и 

производње моторних и неенергетских горива, док је производња енергетских 

горива у паду. 

• Укупан увоз моторних горива у Републици Србији у 2018. години износио је 

686 хиљада тона и био је за 6% мањи него у 2017. години. У односу на 

претходну годину остварен је пад увоза моторних бензина и дизел горива и то 

за 14% и 9%, респективно, док је увоз ТНГ ауто гаса први пут у протеклих пет 

година забележио раст и то за 10%. У структури увоза као и у претходном 

периоду доминира дизел гориво са 70% увезених количина, моторни бензини 

чине око 10%, док увоз течног нафтног гаса чини 20% укупног увоза моторних 

горива. Једини увозници моторних бензина били су ОMV и Мol Serbia, док у 

увозу евро дизела као и у претходном периоду предњаче Мol Serbia и Лукоил. 

Највећи увозник ТНГ ауто гаса је НИС са уделом од /40-50/% у укупном увозу, 

а следе га PETROL LPG, Еуро гас и Мol Serbia. Увоз моторних бензина вршен је 

из Мађарске и Румуније док је увоз дизела вршен из Мађарске, Словачке, 

Румуније, Руске федерације и Бугарске. 

• Укупан број бензинских станица које се налазе у власништву учесника 

обухваћених овом анализом је 886 што чини 58% укупног броја бензинских 

станица у 2018. години, према евиденцији Министраства рударства и 

енергетике. У односу на претходну годину Еуро петрол, Лукоил и НИС су 

смањили број бензинских станица, док је један учесник напустио тржиште. 

Једанаест учесника је повећало број бензинских станица у 2018. години у 

односу на годину која је претходила, док је код четири учесника број 

бензинских станица остао непромењен. 

• Снабдевање моторним бензинима претежно се врши из домаћих извора, при 

чему је НИС највећи добављач, а само се [...] и [...] у значајнијој мери снабдевају 

моторним бензином из увоза. Набавку од повезаних лица вршила су четири 

учесника. Ниво концентрисаности набавке од стране пет највећих добављача 

био је висок и кретао се између 76% и 100%. 
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• Укупан промет моторних бензина у Републици Србији у 2018. години износио 

је 562 милиона литара, при чему је промет реализован од стране учесника 

обухваћених анализом износио 80%. Највеће тржишно учешће остварио је НИС 

са око /40-50/%, а за њим следе Лукоил са /5-10/%, OMV са /5-10/%, Eko Serbia 

са /5-10/% и Mol Serbia са /0-5/% удела у промету. Повећање промета моторних 

бензина у односу на претходну годину регистровано је код шест учесника, три 

учесника су исказала пад промета у овој категорији, док се код два учесника 

промет задржао на нивоу из претходне године или од тог нивоа незнатно 

одступа. Највећи промет по бензинској станици остварио је НИС, а следе га Eko 

Serbia и OMV. Као и претходне године, моторни бензини су чинили 23% 

укупног промета на свим бензинским станицама. 

• Набавка дизел горива врши се претежно из домаћих извора, где се као највећи 

добављач појављује НИС, док се далеко мање количине увозе. Свега пет 

учесника на тржишту набављало је евродизел из увоза, од којих су се само [...] и 

[...] у потпуности снабдевали из увоза. Набавку од повезаних лица вршило је 

шест учесника на тржишту. Ниво концентрисаности набавке дизел горива је 

висок, а учешће првих пет добављача у укупној набавци код већине учесника 

премашује 90%. 

• Укупан промет дизел горива у 2018. години износио је око 2 милијарде литара, 

при чему удео учесника обухваћених анализом износи 61%. Као и у претходном 

периоду, убедљиво највећи промет дизел горива у малопродаји остварио је НИС 

са око /30-40/.%, а њега следе OMV и Лукоил са по /5-10/% и Кнез петрол са /0-

5/%. У 2018. години дошло је до повећања промета евро дизела код седам 

учесника, три учесника на тржишту забележила су пад промета, док је један 

([...]) нестао са тржишта. Највећи промет по бензинској станици имао је НИС, а 

следе га ОMV и Мol Serbia. Као и претходне године, дизел горива су чинила око 

2/3 промета на свим категоријама бензинских станица. 

• Око ¾ укупне набавке ТНГ ауто гаса реализовано је на домаћем тржишту, а 

свега два учесника на тржишту, [...] и [...], су се претежно или у потпуности  

овим дериватом снабдевала из увоза.   

• Укупан промет ТНГ у 2018. години износио је 362,5 милиона литара, при чему 

удео учесника обухваћених анализом износи 59%. Највећи промет ТНГ ауто 

гаса остварио је НИС и његов тржишни удео износи око /10-20/%. Следе 

Лукоил, Eko Serbia, Кнез петрол и OMV и ових пет учесника скупа чини 47% 

укупног промета ТНГ ауто гаса. Смањење промета у односу на претходну 

годину присутно је код већине учесника, а свега два учесника су остварила 

пораст промета. Највећи просечан промет ТНГ-а по бензинској станици 

забележен је код друштава Еуро Петрол и Eko Serbia, док је НИС остварио [...]  

промет ТНГ ауто гаса по бензинској станици. Укупно посматрано, ТНГ ауто гас 

је у 2018. години чинио 11% промета на свим категоријама бензинских станица. 

• Највећи приход од продаје деривата као и у претходном периоду остварио је 

НИС, а следе га Лукоил и Eko Serbia и код ових учесника забележен је [...] 

прихода у односу на претходну годину. Највећи приход од продаје деривата по 

бензинској станици имали су Mol Serbia и Eko Serbia. Учешће прихода од 

продаје деривата нафте у укупним приходима релативно је стабилно код свих 

посматраних учесника на тржишту. 

• Највећи приход од пратећих делатности остварује НИС и његови приходи [...] 

приходе од пратећих делатности које остварује OMV као први следећи учесник 

на тржишту. Код већине учесника на тржишту дошло је до раста прихода од 
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пратећих делатности у 2018. години, а значајан пад прихода забележен је код 

друштава [...] и [...]. 

• Позитиван пословни резултат у малопродаји забележен је код 12 учесника на 

тржишту, док су четири учесника остварила губитак у пословању. Најбољи 

пословни резултат у 2018. години остварили су [...] и [...], а следе их [...] и [...]. У 

односу на претходну годину, [...] је остао у зони губитка, док је [...] из зоне 

добитка прешао у зону губитка. 

• Nајнижу просечну пондерисану набавну цену деривата евро БМБ 98 имао je 

[...], а разлике у просечним пондерисаним набавним ценама нису прелазиле 3 

динара. За разлику од претходне године, у 2018. години овај дериват је 

набављан искључиво на домаћем тржишту. 

• Најнижа просечна продајна цена деривата евро БМБ 98 остварена је на 

сеоским бензинским станицама, док је највиша цена остварена на аутопуту и 

разлика између ове две цене износила је око 6 динара по литру. Просечне 

продајне цене евро премијум БМБ 98 на бензинским станицама на 

магистралном путу и граду су биле на приближно истом нивоу и у односу на 

цене овог горива на бензинским станицама на селу, биле су више за око 5 

динара по литру. Када су у питању просечне пондерисане цене за све категорије 

бензинских станица, најниже цене имао је [...], док је највишу цену имао [...] и 

разлика између ове две цене износила је око 10 динара по литру. 

• Позитивне разлике у цени остварили су сви учесници који су обављали 

промет дериватом евро БМБ. Највећу просечну разлику у цени остварили су [...] 

и [...], док је најнижа остварена код друштва [...]. Изражено у процентима у 

односу на набавну цену, просечне разлике у цени кретале су се у интервалу 

између 21% и 43%. 

• Најнижу просечну пондерисану набавну цену деривата евро премијум БМБ 

95 остварио је [...], који се претежно снабдева из [...] извора, док су набавне цене 

осталих учесника више од [...] цена у распону од 3 до 10 динара. Код учесника 

који су се снабдевали како из домаћих извора тако и из увоза, домаћа набавка 

била је скупља од увоза за 3-6 динара по литру.   

• Најнижа просечна продајна цена деривата евро премијум БМБ 95 остварена 

је на бензинским станицама на селу, док просечне пондерисане цене у граду и 

на магистралном путу незнатно одступају. Највиша просечна цена остварена је 

на аутопуту и разлика између ових цена износила је око 3 динара по литру. Када 

су у питању просечне пондерисане цене за све категорије бензинских станица, 

најниже цене имали су [...] и [...], док је највишу цену имао [...] и разлика између 

ових цена изноисла је око 7 динара по литру. 

• Позитивне разлике у цени остварили су сви учеснци који су обављали промет 

дериватом евро премијум БМБ 95. Највећу просечну разлику у цени остварио је 

[...], а најмању разлику у цени имао је [...]. Изражено у процентима у односу на 

набавну цену, просечне разлике у цени кретале су се у интервалу између 17% и 

36%. 

• Најниже просечне набавне цене деривата евро дизел имали су [...] и [...], а 

просечне пондерисане набавне цене осталих учесника су биле између 4 и 12 

динара по литру изнад набавне цене [...]. Уколико се упореде просечне 

пондерисане набавне цене по изворима набавки, једино је [...] овај дериват 

набављао скупље из увоза, док су остали учесници на тржишту увозни евро 

дизел плаћали у просеку од 1,5 до 5 динара мање од домаће набавке.   
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• Најнижа просечна продајна цена деривата евро дизел остварена је на 

магистралном путу, док просечне пондерисане цене на градским и сеоским 

бензинским станицама незнатно одступају. Највиша просечна цена остварена је 

на аутопуту и разлика између ових цена износила је око 5 динара по литру. Када 

су у питању просечне пондерисане цене за све категорије бензинских станица, 

најниже цене имали су [...] и [...], док је највишу цену имао [...] чија је просечна 

цена била за око 11 динара виша од цене [...].  

• Позитивне разлике у цени остварили су сви учесници који су вршили промет 

деривата евро дизел. Највећу просечну разлику у цени остварио је [...], а 

најмању разлику у цени имао је [...]. Изражено у % у односу на набавну цену, 

просечне разлике у цени кретале су се у интервалу између 10% и 32%. 

• Најнижу просечну пондерисану набавну цене деривата дизел гориво гасно 

уље 0.1 имао је [...], док су цене осталих учесника биле веће у просеку за 6 до 8 

динара по литру.  

• Најнижу просечну продајну цену деривата дизел гориво гасно уље 0.1 на 

свим категоријама бензинских станица имао је [...], док су просечне цене 

осталих учесника биле за 4-5 динара по литру више.  

• Позитивне разлике у цени остварили су сви учесници који су обављали 

промет дериватом дизел гориво гасно уље 0.1. Највећу просечну разлику у 

цени остварио је [...], а најмању разлику у цени имао је [...]. Изражено у 

процентима у односу на набавну цену, просечне разлике у цени кретале су се у 

интервалу између 8% и 17%. 

• Течним нафтним гасом учесници су се првенствено снабдевали на домаћем 

тржишту, а просечна пондерисана набавна цена овог деривата из домаће 

екстерне набавке била је виша од просечне пондерисане увозне цене за 1,5 

динар по литру. Најнижу просечну пондерисану набавну цену, како на домаћем 

тржишту тако и из увоза, имао је [...].  

• Просечне пондерисане продајне цене ТНГ аут гаса у граду, на селу и на 

магистралном путу биле су готово изједначене, а незнатно виша просечна цена 

остварена је на аутопуту. Када су у питању просечне пондерисане цене за све 

категорије бензинских станица, најниже цене имали су [...] и [...], док је највишу 

цену имао [...] чија је просечна цена била за око 3 динара по литру виша од цене 

[...].  

• Позитивне просечне разлике у цени остварили су сви учесници на тржишту 

који су обављали промет дериватом ТНГ. Највећу просечну разлику у цени 

остварио је [...], а најмању разлику у цени имао је [...]. Изражено у процентима у 

односу на набавну цену, просечне разлике у цени кретале су се у интервалу 

између 11% и 32%.  

• Компанијске цене (цене без фискалних дажбина) деривата евро премијум 
БМБ 95 исказане у еврима по литру нису се значајније разликовале међу 

земаљама у региону. Државна захватања су у 2018. години била највећа у 

Хрватској и износила су 57% малопродајне цене, а најнижа у Бугарској са 47%, 

док је Србија била на трећем месту са наметима који су чинили 54%. Највише 

продајне цене забележене су у Хрватској и Црној Гори, док су најниже биле у 

Македонији и БиХ. 

• Компанијске цене деривата евро дизел исказане у еврима по литру биле су 

приближно уједначене међу земљама у региону, осим код Босне и Херцеговине 

где је забележена најнижа просечна компанијска цена. У погледу државних 

захватања Србија је на првом месту у региону са 52% удела у малопродајној 
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цени, док је удео такси у Македонији најнижи и чини 38% малопродајне цене. 

Највише просечне малопродајне цене имају Србија и Хрватска, а најниже имају 

Босна и Херцеговина и Македонија. 

• Компанијске цене ТНГ ауто гаса исказане у еврима по литру су се значајно 

разликовале међу земљама у региону, тако да су највише биле у Мађарској и 

Црној Гори док су најниже биле у Босни и Херцеговини и Бугарској. Највеће 

учешће такси у малопродајним ценама има Србија са 46%, док је удео државних 

намета најмањи у Хрватској са 21% малопродајне цене. Највише просечне 

малопродајне цене ТНГ ауто гаса у 2018 години имала је Србија, а најниже су 

биле у Бугарској и Румунији. 

5.2. Препоруке 

 

На самом почетку овог дела потребно је истаћи степен примене препорука изнетих у 

претходним извештајима. Преглед препорука дат је у табели број 40: 
 

Табела 40 - Степен примене препорука датих у претходном извештају 

 

Препоруке Напредак у односу на 

претходну годину 

Вођење статистичке евиденције података о нафти 

и нафтним дериватима 

Делимичан напредак  

Достављање на мишљење свих релевантних 

законских и подзаконских прописа од стране свих 

надлежних државних органа 

Није било захтева за давање 

мишљења 

 

Када је реч о препорукама датим у претходним извештајима, а тичу се вођења 

статистичке евиденције о нафти и дериватима нафте, Министарство рударства и 

енергетике ни ове године није поседовало сопствене податке о промету нафтних 

деривата, већ је доставило Комисији податке добијене по основу маркирања у складу 

са Уредбом о обележавању (маркирању) деривата нафте. Министарство је у свом 

допису Комисији нагласило да је формирало базу података, у коју почев од 16. априла 

2018. године, податке уносе енергетски субјекти који обављају делатност производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним 

гасом као и трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила. 

База је у фази тестирања, као и провере обима и тачности унетих података. С тим у 

вези, за очекивати је да агрегатни подаци о промету нафте и дериватима нафте буду 

доступни почев од 2019. године, што је нарочито значајно за будуће анализе овог 

тржишта. 

 

Податак о броју бензинских станица Комисија је и ове године прибавила од 

Министарства рударства и енергетике коме је, у оквиру праћења програма маркирања 

деривата нафте, овај податак уступило Министарство трговине и телекомуникација - 

Сектор тржишне инспекције. Министарство трговине и телекомуникација је на основу 

Уредбе о изменама и допунама уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и 
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биогорива (,,Сл. гласник РС”, бр. 5/2017) крајем 2017. године формирало Јавну базу 

бензинских станица. Јавна база је доступна на сајту Министарства
17

 и редовно се 

ажурира, а учесници на тржишту су у обавези да достављају податке у вези са 

објектима на којима обављају трговину моторним и другим горивима.  

 

Када је реч о препоруци која се тиче сарадње Комисије и других надлежних 

институција у циљу креирања правног и пословног амбијента који ће омогућити 

слободну конкренцију на тржишту нафтних деривата, у 2018. години Комисији није 

пристигао ни један захтев за давање мишљења од стране државних тела.  

 

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 са којим се Комисија приликом израде извештаја о 

секторској анализи суочавала у претходном периоду било 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. И премда је дошло до извесног побољшања, будући 

да је Комисија податке о укупном промету могла апроксимативно извести на 

основу података Министарства финансија и података Министарства рударства и 

енергетике, добијених у складу са Уредбом о обележавању (маркирању) деривата 

нафте, Комисија изнова указује на 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 тражене 

податке. 

 

• Комисија и овом приликом 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 

наглашава неопходност достављања на мишљење свих релевантних законских и 

подзаконских прописа од стране свих надлежних државних органа. 
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