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На основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета Комисије, Комисија 

за заштиту конкуренције је у периоду од марта до септембра 2013. године спровела 

анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико и тржишту трговине на мало 

нафтним дериватима у Републици Србији у 2012. години (секторска анализа). 

 

Секторска анализа је обухватила укупно 14 привредних субјеката активних на овим 

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 Петрол доо Београд, ДОО Еуро Петрол трговачко 

предузеће Суботица, Еволуција 2004 доо Београд, Naftachem доо за трговину и услуге 

Сремска Каменица, ДОО Еуро гас трговачко предузеће Суботица, Стандард гас доо Нови 

Сад 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. Комплетан 

извештај о секторској анализи, са закључцима и усвојеним препорукама, објављен је на 

интернет страници Комисије (www.kzk.gov.rs) у делу „Секторске анализе“, уважавајући 

захтеве привредних субјеката за заштиту података који представљају пословну тајну.  

 

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, Комисија наставља са спровођењем анализе 

стања конкуренције на овом тржишту у 2013. години, почев од 1.03.2014. године.  

   

Комисија користи ову прилику да се захвали свим учесницима на тржишту који су током 

секторске анализе уредно достављали тражене податке и истовремено их позива да 

доставе своје коментаре у погледу Извештаја, као и предлоге и сугестије за наставак 

анализе, на е – маил: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу 

тржишта нафте и деривата нафте.  
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