
На основу члана 3. став 6. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте („Службени гласник РС”, бр. 32/22,
35/22 и 46/22) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар рударства и енергетике доноси

Правилник о обрачуну просечне велепродајне цене деривата
нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 48/2022 од 15.4.2022. године, када је и ступио на
снагу.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин обрачуна просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и
EVRO PREMIJUM BMB 95.

Члан 2.

Просечне велепродајне цене деривата нафте из члана 1. овог правилника изражене у дин./l одређују се на основу
обрачунских цена деривата нафте (ОБ) у обрачунском периоду, а обрачунавају се према следећој формули:

ПЦ = (((ОБ x ρ)/1000) + ФД) * 1,2
где су:
ОБ = обрачунска цена деривата нафте;
ρ = густина деривата нафте која износи 0,845 kg/l за EVRO DIZEL и 0,755 kg/l за EVRO PREMIJUM BMB 95;
ФД = износ фискалних дажбина који укључује акцизу, накнаду за обавезне резерве и накнаду за енергетску

ефикасност.

Члан 3.

Обрачунска цена деривата нафте (ОБ) изражена у дин./t израчунава се према следећој формули:
ОБ = (X1 + (X2 * X3)) * X4
где су:
X1 = просечна средња котацијска цена референтног деривата нафте према подацима из „Platts Mediterranean product

cargo assesments”, на паритету FOB Med (Genova/Lavera) за обрачунски период, изражена у УСД/t;
X2 = зависни трошкови набавке који износе 43 УСД/t за EVRO PREMIJUM BMB 95 и 64 УСД/t за EVRO DIZEL;
X3 = корективни фактор;
X4 = просечни продајни курс УСД Народне Банке Србије за обрачунски период.

Члан 4.

Референтни деривати нафте су деривати нафте из „Platts Mediterranean product cargo assesments”, на паритету FOB
Med (Genova/Lavera), и то за:

1) EVRO PREMIJUM BMB 95 – „Premium UNL 10 ppm”;
2) EVRO DIZEL „10 ppm ULSD”.
Обрачун просечних велепродајних цена деривата нафте из члана 1. овог правилника врши се свакoг петка у месецу.
Изузетно, у случајевима када је петак државни или верски празник који се у Републици Србији празнује нерадно,

просечна велепродајна цена ће се обрачунавати дан раније.
За одређивање Platts котација које ће се примењивати у обрачуну референтан дан је петак, независно од тога да ли

је петак радни дан.
Обрачун обухвата расположиве податке о средњој цени референтних деривата из става 1. овог члана изражене у

УСД/t и продајном курсу УСД Народне банке Србије на дан када се објављују Platts котације, од првог понедељка који
претходи петку у којем се врши обрачун до петка у којем се врши обрачун, укључујући и податке на дан у којем се
врши обрачун.

Члан 5.

Енергетски субјекти који обављају делатност трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима,
компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником сваког четвртка достављају министарству
надлежном за послове енергетике информацију о зависним трошковима набавке деривата нафте из члана 1. овог
правилника са приказом свих релевантних података, на основу којих се одређује корективни фактор за обрачунски
период.

Информација из става 1. овог члана се доставља уз изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
законског заступника енергетског субјекта да су приказани подаци тачни. Одговорност за тачност приказаних



података у складу са овим правилником сноси искључиво субјект из става 1. овог члана, односно његов законски
заступник.

Корективни фактор из става 1. овог члана утврђује се заједничким консултацијама министарства надлежног за
послове енергетике, министарства надлежног за послове трговине, министарства надлежног за послове финансија и
енергетских субјеката из става 1. овог члана, које се одржавају четвртком.

Изузетно, у случају из члана 4. став 3. овог правилникa, енергетски субјекти информацију из става 1. овог члана
достављају средом, а средом се утврђује и корективни фактор из става 3. овог члана.

Енергетски субјекти који обављају енергетске делатности у области нафте на захтев министарства надлежног за
послове енергетике достављају податке потребне за праћење просечне велепродајне цене деривата нафте из члана 1.
овог правилника.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00019/2022-05
У Београду, 14. априла 2022. године

Министар,
проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.


