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 и 133/20), Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седница одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

Одлука

за определување на ескалираната густина е и деескалираната густина d на секој нафтен дериват
и гориво за транспорт, висината 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
Со оваа одлука се определуваат ескалираната густина е и деескалираната густина d на секој
нафтен дериват и гориво за транспорт, висината 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, кои ќе се применуваат во период од 27.10.2020 година до 25.04.2021
година.
Член 2
(1) Деескалираната густина d на секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2, став (1) на
Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и
горива за транспорт, со исклучок на мазутот М-1, изнесува:
-

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 .......... 0,747 (kg/l),

-

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98........... 0,751 (kg/l),

-

за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) .........0,824 (kg/l) и

-

за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ...... 0,824 (kg/l).

(2) Ескалираната густина e на секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2, став (1) на
Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и
горива за транспорт, со исклучок на мазутот М -1, изнесува:
-

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 ............0,755 (kg/l),

-

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 ............0,755 (kg/l),

-

за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ......... 0,845 (kg/l) и

-

за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ........0,845 (kg/l).
Член 3

Надоместокот за премијата (P) за секој нафтен дериват и гориво за транспорт изнесува:
-

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 ............72 USD/t ,

-

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 ..........114 USD/t ,
за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ..........53 USD/t ,
за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)........ 55 USD/t и
за мазут М-1............................................................65 USD/t.
Член 4

Највисокиот надоместок Т за транспортните трошоци до склад во Република Северна Македонија за
секој нафтен дериват и гориво за транспорт изнесува:
-

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95............. 20 USD/t ,
за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98..............20 USD/t ,
за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)............20 USD/t ,
за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)..........20 USD/t и
за мазут М-1.............................................................20 USD/t.
Член 5

(1) Највисокиот надоместок D за секој нафтен дериват, освен за Мазут М-1, во вкупен износ од 6,25
MKD/l, се пресметува како збир од највисоките надоместоци за трошоците за работење преку
склад, трговската маржа, и транспортните трошоци од склад до бензински станици и крајните
потрошувачи, кои за секој нафтен дериват и гориво за транспорт поодделно изнесуваат:
а) Трошоци за работење преку склад:
(1)

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

(2)

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98.......1,00 MKD/l,

(3)

за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V).... 1,00 MKD/l и

(4)

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

б) Трговска маржа:
(1)

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95...... 4,5 MKD/l,

(2)

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98.......4,5 MKD/l,

(3)

за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V).....4,5 MKD/l и

(4)

за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)...4,5 MKD/l.

в) Транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи:
(1)

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95........... 0,75 MKD/l,

(2)

за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98............0,75 MKD/l,

(3)

за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)......... 0,75 MKD/l и

(4)

за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)........0,75 MKD/l.

(2) Надоместокот D за Мазут М-1 изнесува 2,5 MKD/kg и тој не го содржи надоместокот за трговска
маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи.

Член 6
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, а ќе отпочне да се применува од 27.10.2020 година.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
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 и 133/20), 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.
Оваа одлука се донесува најдоцна до последниот понеделник во април во тековната година за
периодот од последниот понеделник во април до последниот понеделник во октомври во тековната
година и најдоцна до последниот понеделник во октомври во тековната година, за периодот од
последниот понеделник во октомври во тековната година до последниот понеделник во април во
наредната година. Во согласност со овие законски обврски Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 26.10.2020 година (понеделник) треба
да донесе одлука за определување на ескалираната густина е и деескалираната густина d на секој
нафтен дериват и гориво за транспорт, висината 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.
Во одлуката се задржани сите вредности на поедини параметри како и досега, освен за
деескалираните густини кои се пресметани врз основа на вредностите добиени од Царинската управа
на Република Северна Македонија за периодот од април до октомври 2020 година. Деескалираните
густини се еднакви со пондерираните просечни вредности на густините пресметани во однос на
увезените количини на нафтените деривати од страна на трговците на големо со нафта и нафтени
деривати. Овие нови вредности за деескалираните густини релативно малку се разликуваат од
досегашните вредности:
-

За ЕУРОСУПЕР БС-95 наместо досегашната вредност 0,741 kg/l, ќе се применува вредноста
0,747 kg/l
За ЕУРОСУПЕР БС-98 наместо досегашната вредност 0,746 kg/l, ќе се применува вредноста
0,751 kg/l
За ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) наместо досегашната вредност 0,823 kg/l, ќе се применува
вредноста 0,824 kg/l

Екстра лесното масло за домаќинство во периодот од април до октомври 2020 година има иста
деескалирана густина со вредноста што досега беше важечка за примена.
Во оваа одлука трговската маржа има иста вредност со досегашната, односно 4,5 MKD/l, затоа што
таа маржа им обезбедува на нафтените компании доволно висока основна цена на нафтените
деривати (цена без давачките кон државата) за покривање на трошоците во нивното работење, без
оглед на намалените приходи што ги имаат заради здравствената и економската криза што е
последица од COVID 19. Ова може да се потврди со фактот дека врз основа на официјалните
податоци објавени од Европската комисија
(https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_without_taxes.pdf)
основната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 во МК е повисока од цената во 7 европски држави (Австрија,
Бугарија, Чешка, Ирска, Италија, Латвија и Словенија), а за ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) е повисока од 3
европски држави (Бугарија, Франција и Словенија),
Од друга страна нафтените компании во МК доставија до Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги барања за зголемување на трговската маржа без соодветна валидна документација за
поткрепување на тие барања, односно не доставија детални докази за нивната влошена финансиска
состојба како последица од COVID 19 кризата.
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