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На основу чл. 22. и 47. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09), 

Савет Комисије на 126. седници, одржаној дана 10. јануара 2013. године, доноси следећу  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

I УСВАЈА СЕ Извештај о секторској анализи тржишта трговине на велико и тржишта 

трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2011. години. 

 

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

учесника на тржишту за заштиту одређених података прецизираних у закључку. 

 

III Позивају се учесници на тржишту трговине на велико и трговине на мало нафтним 

дериватима у Републици Србији да доставе Комисији своје коментаре у погледу Извештаја. 

 

IV Комисија наставља са анализом стања конкуренције на тржишту трговине на велико и 

тржишту трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији, за 2012. годину, почев 

од 01.03.2013. године. Предмет и садржина ове анализе биће накнадно дефинисани.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

Одлуке Савета са 50. седнице од 6.10.2011. године, Комисија је спровела анализу стања 

конкуренције на тржишту трговине на велико и тржишту трговине на мало нафтним 

дериватима у Републици Србији у 2011. години.  

 

Секторска анализа је спроведена у периоду од априла до октобра 2012. године. Предмет 

секторске анализе биле су следеће врсте нафтних деривата: дизел горива Д2 и евро дизел, 

моторни бензини премијум БМБ95 и евро премијум БМБ95 и ТНГ. Анализа је обухватила 

укупно 11 привредних субјеката присутних на наведеним тржиштима и то: Нафтна 

индустрија Србије а.д. Нови Сад, Лукоил Србија ад Београд, Интермол доо Београд, ОМВ 

Србија доо Београд, Eko Serbia ад Београд, Петробарт доо Београд, Нафта АД Београд, Кнез 
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Петрол доо Београд, ДОО Еуро Петрол Суботица, Еволуција 2004 доо Београд и MB-GAS 

OIL доо Београд. 

 

На основу података прикупљених од учесника на тржишту, као и од надлежних државних 

органа и институција, извршена је свеобухватна анализа наведених тржишта, која је садржана 

у Извештају о секторској анализи, чији саставни део чине изведени закључци и усвојене 

препоруке.  

 

С обзиром на значај сектора нафте за енергетску делатност и привреду у целини, утицај 

кретања цена ових роба на све економске токове у земљи и утврђено чињенично стање, а 

посебно  структуру посматраних тржишта, одлучено је као у диспозитиву.  

 

               

 

        Председавајући Савета 

 

                                                                  проф. др Весна Бесаровић, члан Савета 

 

                                 

 

 

        


