
 
 
Врз основа на член 5 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. 108/20,133/20 и 49/22), Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија на седница одржана на 9 март 2022 година, донесе 
 
 
 

Одлука  
за изменување на Одлуката 

за  определување на ескалираната густина е  и деескалираната густина d, на секој нафтен 
дериват и гориво за транспорт, висина на надоместокот P за премија, транспортните   

трошоци Т до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за 
трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од 

склад до бензински станици и крајни потрошувачи 
 
 

Член 1 

 Во Одлуката за определување на ескалираната густина е  и деескалираната густина d, на 
секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висина на надоместокот P за премија, транспортните 
трошоци Т до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за 
работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински 
станици и крајни потрошувачи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 238/21), во 
членот 5 став (1) точката б) се менува и гласи: 
 

„б)  Трговска маржа: 

1) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95...... 3,00 MKD/l, 

2) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98.......3,00  MKD/l, 

3) за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V).....3,00 MKD/l и 

4) за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)...3,00 MKD/l.“ 

 

 
 
Член 2 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ и на веб страната на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

Во согласност со член 5 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на 

одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна 

Македонија” бр.108/20, 133/20 и 49/22), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија, врз основа на податоците од Царинската управа на Република 

Северна Македонија, како и податоците добиени од следењето на состојбите и функционирањето на 

пазарот, двапати годишно донесува одлука за определување на густината на секој нафтен дериват и 

гориво за транспорт од член 2, став (1) од овој правилник, со исклучок на мазутот М-1, како и за 

висината на надоместокот P за премија со вклучени транспортни трошоци до склад во Република 

Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска 

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

 

Со оваа одлука се врши намалување на трговската маржа со цел делумно да се амортизира 

огромниот пораст на малопродажните цени на нафтените деривати и горива за транспорт како 

резултат на зголемувањата на берзанските цени на нафтените деривати и порастот на курсот на УСД 

доларот во однос на денарот, и во одреден степен да се заштитат потрошувачите од ценовниот раст. 

За таа цел, Регулаторна комисија за енергетика одлучи да пристапи кон измена на Одлуката на начин 

што ќе се намали трговската маржа  за 1,50 MKD/l, што претставува намалување за 33% во однос на 

досегашната трговска маржа. 

 

Ова намалување на трговската маржа ќе биде предмет на преоценка согласно актуелните 

движења на пазарот на нафтените деривати и горива за транспорт, како и курсот на УСД доларот во 

однос на денарот. 

   

 

бр.02-492/1 
9 март 2022 година                                           
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