
 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 2, а во врска со член 28, став (3) од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 октомври 2019 година, 

донесе: 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1  

Во член 3, став (1) од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на 
одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 103/19), називот, односно значењето на елементот D од формулата се 
менува и гласи: 
“D - надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, со вклучени 
транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи.” 

Член 2  

Во член 5, во ставовите (1) и (2), од Правилникот, зборовите: “15 март“ се менуваат и гласат: 
“15 април.” 
Во член 5, став (2), зборовите: “големопродажна и малопродажна маржа“ се менуваат и 
гласат: “трошоци за работење преку склад и трговска маржа.” 
Во членот 5, ставот (3) се менува и гласи: 

„ (3) Регулаторната комисија за енергетика врз основа на податоците добиени од 
следењето на состојбите и функционирањето на пазарот, како и податоците доставени од 
Царинската управа, донесува одлука за определување на густината за секој нафтен 
дериват и гориво за транспорт од член 2, став (1) на овој Правилник, со исклучок на 
мазутот М-1, и тоа најдоцна до 14 април за периодот од 15 април до 14 октомври, и 
најдоцна до 14 октомври за периодот од 15 октомври до 14 април.“ 

Член 3  

Во членот 7, став (1), алинејата 3 од Правилникот, се брише, а алинејата 4, која станува 
алинеја 3, се менува и гласи: 
 “  - највисокиот трошок за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни 
трошоци од склад до бензински станици: заокружување на 3 децимални места.” 
Во членот 7 став (2), зборовите: “малопродажна маржа“ се менуваат и гласат: “трговска 

маржа.” 

Член 4 

Во член 8, став (3), зборовите: “големопродажна и малопродажна маржа“ се менуваат и 
гласат: “трошоци за работење преку склад и трговска маржа.” 

Член 5  

Во Преодни одредби на член 9, ставовите (1), (2) и (3), се менуваат и гласат:  
 



 

“(1) До 14 април 2020 година надоместокот за премијата со вклучени транспортни трошоци во 
износ од 20 САД долари/тон, до склад во Република Северна Македонија, (P), изнесува:  

- Надоместокот (P) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95  изнесува 92,00 САД 

долари/тон, 

- Надоместокот (P) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98  изнесува 134,00 САД 

долари/тон, 

- Надоместокот (P) за Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) изнесува 73,00 САД 

долари/тон, 

- Надоместокот (P) за Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) изнесува 75,00 САД 

долари/тон, 

- Надоместокот (P) за Мазут М-1 изнесува 85,00 САД долари/тон. 

(2) До 14 април 2020 година највисокиот надоместок за трошоци за работење преку склад и 

трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни 

потрошувачи во износ од 0,75 денари/литар, (D), за секој нафтен дериват, освен за Мазут 

М-1, изнесува 6,35 денари/литар. Надоместокот (D) за Мазут М-1 изнесува 1,00 

денар/килограм и тој не го содржи надоместокот за трговска маржа со вклучени 

транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи. 

(3) До 14 април 2020 година густината за секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 

2, став (1) на овој Правилник, со исклучок на мазутот М -1, изнесува:  

- Просечната густина (ρ) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 изнесува 0,755 

(килограм/литар), 

- Просечната густина (ρ) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 изнесува 0,755  

(килограм/литар), 

- Просечната густина (ρ) за Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) изнесува  0,845 

(килограм/литар), 

- Просечната густина (ρ) за Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) изнесува  0,845 

(килограм/литар).“ 

Член 6 

Овој Правилник влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се применува од  14.10.2019 

година и истиот ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија”  . 
 

 

Бр. 01-3204/1                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

10 октомври 2019 година                 Марко Бислимоски  

Скопје 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

Согласно член 24, став (1), точка 1), алинеја 2, а во врска со член 28, став (3) од Законот за 

енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 

енергетика) е надлежна за донесување на Правилник за формирање на највисоки 

малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт. 

Со овој Правилник се уредуваат начинот на пресметка, објавување и примена на највисоките 

малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт на пазарот на сурова 

нафта, нафтени деривати и горива за транспорт во Република Северна Македонија, кои ги 

применуваат трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за 

транспорт. 

Со измената на Правилникот поконкретно се  дефинираат поодделните трошоци кои ги имаат 

трговците на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, при 

работа од склад и работа од продажните објекти за нафтени деривати. Истовремено со оваа 

измена е направено усогласување на трошоците кои ги имаат трговците на големо при увоз на 

готовите нафтени производи, односно намалување на транспортните трошоци до склад во 

Република Северна Македонија. Со измената на Правилникот направена е и корекција, односно 

намалување на највисокиот надоместок за трошоци за работење преку склад и трговската 

маржа. Исто така со измената е направена соодветна корекција, односно зголемување на 

густината на одделни нафтени деривати, врз основа на податоците добиени од следењето на 

состојбите и функционирањето на пазарот, како и предвидувањата за наредниот шестмесечен 

период, при тоа почитувајќи ги граничните вредности на квалитативните својства за нафтените 

деривати и горива за транспорт, дефинирани со МКС EN стандардите. 

На 10 октомври 2019 година се одржа подготвителна седница на која учествуваа членовите на 

Регулаторната комисија за енергетика, како и претставници од: Министерство за економија, 

Царинската Управа, Супертрејд ДОО Скопје– Скопје и Црна Река Петрол ДООЕЛ- Кавадарци“. 

На подготвителната седница, присутните немаа суштински забелешки по предлог-текстот на 

Правилникот. 

Регулаторната комисија за енергетика на седницата одржана на ден 10 октомври 2019 донесе 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формирање на највисоки 

малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт. 

 

 


