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С О О П Ш Т Е Н И Е  
за Методологијата за формирање на цени на одделни нафтени деривати 

 
 

Согласно Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (Регулаторна комисија за енергетика), меѓу другото е надлежна и за 
донесување на одлуки за цени на одделни нафтени деривати, согласно Методологијата за 
формирање на цени.  

Во рамките на оваа обврска, Регулаторната комисија за енергетика, на секои четиринаесет 
дена ги утврдува највисоките рафинериски и малопродажни цени на одделни нафтени деривати, 
формирани според Методологијата која е дефинирана во Анексот Д од Договорот за купопродажба 
на акции и за концесија на Рафинерија АД “ОКТА” - Скопје, потпишан меѓу Владата на Република 
Македонија и акционерското друштво „ЕЛ.П.Е.Т. – Балканике” како стратешки инвеститор. 

Оваа Методологија претставува математички модел со кој прецизно е утврдена постапката 
за формирање на рафинериските цени на одделни нафтените деривати, заснована на: 

− просечната цена на суровата нафта од типот „Брент” на Лондонската берза, како и 
движењето на референтните цени на одделни нафтени деривати, објавена во берзанскиот 
извештај Platt`s Crude Oil Spot Price, во изминат четиринаесетдневен период, и 

− просечниот курс на доларот во изминатиот четиринаесетдневен период. 

Во рамките на овој модел при формирањето на рафинериските цени на нафтените деривати 
се земаат во предвид и трошоците за дотурот на суровата нафта до Рафинеријата, потоа  
трошоците за процесинг, односно преработка на суровата нафта во Рафинеријата 
(манипулативните трошоци, трошоците за транспорт, осигурување, царински давачки, шпедиција, 
банкарски провизии, трошоци за испитување на квалитет на суровата нафта), како и рандманот на 
производство на нафтените деривати во Рафинеријата ОКТА.  

Движењето на берзанските цени на одделните нафтени деривати на светскиот пазар во 
Методологијата се користат како референтни цени. 

Досегашното искуство од примената на оваа Методологија покажува дека најголемо 
влијание на висината на промена на цените (при намалувањето или зголемувањето на истите) 
имаат промените на цените на суровата нафта на светскиот пазар и влијанието на курсот на 
доларот во однос на денарот (кој влијае со над 60%), додека кај промените во рамки на 
структурата на цените значајна улога има движењето на берзанските цени на одделните 
нафтени деривати на светскиот пазар, кои во Методологијата се користат како референтни цени, 
како и рандманот на производство на нафтените производи во Рафинеријата ОКТА.  

Согласно погоре изнесеното, произлегува дека сите влезни елементи од Методологијата кои 
имаат варијабилен карактер условуваат различно поместување на цените на одделни деривати при 
нивното формирање.  

Според тоа, а земајќи во предвид дека се работи за математички модел во кој егзактно е 
дефиниран начинот на пресметка, Регулаторната комисија енергетика нема никакво субјективно 
влијание врз висината на поместувањето на цените на одделните нафтени деривати.  
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Составни елементи кои влегуваат во структурата на малопродажните цени на нафтените 
деривати се: 

- рафинериската цена на нафтените деривати -  истата се пресметува согласно 
Mетодологијата пропишана со Анекс Д од Договорот за купопродажба на акции и за 
концесија на Рафинерија АД “ОКТА” – Скопје.  

- трошокот на промет на нафтените деривати (трговска маржа)-  вредноста на маржата 
може да биде различна и тоа зависи од претпријатието што врши промет на нафтени 
деривати која група група на малородажни цени ќе ја избере. Заради поттикнување на 
конкуренцијата во секторот на малопродажба на нафтени деривати, од 01.11.2004 година, 
Регулаторната комисија за енергетика започна со определување на четири нивоа на 
малопродажни цени на нафтените деривати засновани на четири различни трговски маржи, 
кои меѓусебно се разликуваат за 0,5 денари по литар. На овој начин се дава можност 
трговците да одберат и применат различни ценовни нивоа, со тоа што разликата помеѓу 
највисоката и најниската малопродажна цена за соодветен нафтен дериват изнесува 1,5 
денари по литар. 

- трошокот за превоз - вредноста на овој трошок е упросечена и изнесува 0,50 ден/лит, 
освен за МАЗУТ М-1 НС на кој не е утврдена просечна вредност на овој трошок; 

- акциза за нафтените деривати -  со Законот за акцизи се уредуваат акцизите кои се 
наплаќаат посредно или непосредно за потрошувачка на територијата на Република 
Македонија на: минерални масла, алкохол и алкохолни пијалаци и тутунски добра. Од 
енергетски аспект битни се минералните масла (моторен бензин, дизел гориво, масло за 
горење екстра лесно и лесно специјално, млазно гориво и авионски бензин, петролеј за 
мотори, петролеј за осветлување, за авиони и мотори).  

- данокот на додадена вредност (ДДВ) - според Законот за додадена вредност (ДДВ), 
даночни стапки ДДВ се пресметуваат со примена на пропорционални даночни стапки врз 
даночната основа за оданочивиот промет на стоки и услуги и тоа според општата даночна 
стапка од 18% и се применува на сите видови енергетски производи. 

- надоместок за финансирање на активности од областа на животната средина - согласно 
Законот за животна средина овој надоместок го плаќаат обврзниците утврдени со овој Закон. 

- надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати – согласно 
Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати овој надоместок го плаќаат 
обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати. 
 
Од конституирањето на Регулаторната комисија за енергетика (2004 година) до сега, 

највисока цена на суровата нафта од типот Брент на светските берзи била постигната во летото 
2008 година, односно кога со Одлука на РКЕ од 09/07/2008 било утврдено дека просечната цена на 
суровата нафта од типот Брент изнесувала 138,787 УСА $/ bbl,  додека просечниот курс во тој 
период бил 39,116 УСА $/денар. Со оваа Одлука малопродажните цени на нафтените деривати 
биле утврдени, така што  БМБ-95 изнесувал 77,50 ден/л, додека ЕУРОДИЗЕЛ (Д- Е III) бил утврден 
на износ од 76,00 ден/л.    

Малопродажните цени на погоре наведените нафтени производи не се својствени за 
споредба и истите не кореспондираат со денешните малопродажни цени на нафтените деривати, од 
причина што во 2008 година сеуште на пазарот со нафта биле застапени деривати со понизок 
стандард во однос на денешните, кои се со повисок стандард. Имено, согласно законските и под 
законските прописи, до 2009 година на пазарот со нафта и нафтени деривати било дозволено да се 
пуштаат во промет нафтени производи со 350 ppm на сулфур, односно со Еуро 3 и Еуро 4 стандард. 
Овие деривати се со послаб квалитет, високо сулфурни и трошокот за процесинг на истите е 
поевтин, споредено со денешните еколошки и поквалитетни нафтени деривати кои се продаваат и 
имаат Еуро 5 стандард.  

Следен раст на цените на нафтените деривати се случува пролетта 2012 година, како 
резултат на континуираниот раст на цената на суровата нафта од типот Брент, кога се утврдени и 
највисоките цени на нафтените деривати до сега.  



 

Во следната табела прикажани се утврдените највисоки цени за ЕУРОСУПЕР БС-95 и за 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д- Е V), донесени со Одлуки на РКЕ: 

 
Одлука на РКЕ просечна цена на  сурова 

нафта- Брент (УСА $/ bbl) 
просечен курс 
 (УСА $/денар) 

малопродажна цена на 
ЕУРОСУПЕР БС-95 (ден/л) 

малопродажна цена на  
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д- Е V) (ден/л) 

12/03/2012 125,671 46,6800 86,00 75,00 

26/03/2012 125,078 46,6650 87,50 75,50 

09/04/2012 124,125 46,6650 89,00 73,50 

 
Следен раст на цените на нафтените деривати се случува во август 2012 година, како 

резултат на растот на цената на суровата нафта од типот Брент, но значаен ефект за 
зголемувањето на малопродажните цени во тој период имало и влијанието на растот на курсот на 
УСА $. Согласно Одлуката на РКЕ од 27/08/2012, било утврдено дека просечната цена на суровата 
нафта изнесува 115,471 УСА $/ bbl,  додека просечниот курс во тој период бил 49,4680 УСА $/денар. 
Со оваа Одлука  утврдено е ЕУРОСУПЕР БС-95  да изнесува 88,50 ден/л, додека ЕУРОДИЗЕЛ БС 
(Д- Е V) бил утврден на износ од 74,50 ден/л.    

Уште еден значаен раст на  малопродажните цени на нафтените деривати се случува на 
крајот од месец февруари 2013 година, кога со Одлуката на РКЕ од 25/02/2013, било утврдено дека 
просечната цена на суровата нафта изнесува 116,976 УСА $/ bbl,  додека просечниот курс во тој 
период бил 45,5537 УСА $/денар. Со оваа Одлука било утврдено  ЕУРОСУПЕР БС-95  да изнесува 
85,00 ден/л, додека ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д- Е V) бил утврден на износ од 72,50 ден/л.    

Во понатамошниот период, особено од крајот на 2014 година па се до почетокот на 2018 
година, следи континуиран пад на цените на нафтените деривати, кое се должи на падот на цената 
суровата нафта и падот на цените на нафтените деривати на светските берзи.  

Постепениот раст на малопродажните цени на нафтените деривати во третиот и почетокот 
на четвртиот квартал од 2018 година, настана поради истовремениот раст како на курсот на УСА $, 
така и на берзанските цени на суровата нафта и нафтените деривати.  

Согласно претходно наведеното, би сакале да нагласиме дека Регулаторната комисија за 
енергетика своите задачи ги извршува во рамките на овластувањата утврдени со закон, при тоа 
стриктно придржувајќи се кон пропишаната примарна и секундарната легислатива  која ја покрива 
оваа проблематика. 
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