
 
ПРЕДЛОГ 

 
Врз основа на член 5 став (3) од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на 
одделни нафтени деривати и горива за транспорт транспорт (“Службен весник на Република Северна 
Македонија ” бр. 108/20, 133/20, 49/22, 54/22, 64/22 и 125/22), Регулаторна комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на седница одржана на 30 јануари 2023 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. 229/22), во 
членот 3 во став (1) алинеја 5 се менува и гласи: 

 

- за мазут М-1........................................................... 75 USD/t. 

 
 
 

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, 49/22, 54/22, 64/22 и 125/22), 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, 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.  
  
 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија може 
да носи и Одлука по потреба, покрај двапати годишно пропишаните Одлуки, согласно член 5, став (3) 
од Правилникот. Услов за носење на Одлука по потреба во текот на годината, може да настане поради 
промена на некои од елементите кои влегуваат во формирањето на структурата на малопродажните 
цени на нафтените деривати и горива за транспорт. 
 
 Со допис бр. Хх-хх од 16 јануари 2023 година, РКМ ДОО Скопје, носителот на лиценца трговија 
на голем со нафтениот дериват- Мазут М-1,  ја информира Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија, за зголемен износ на надоместокот за премија (Р) 
за нафтениот дериват Мазут М-1, чие зголемување влијае значително врз работењето и ликвидноста 
на компанијата.  
 На 23 јануари 2023 година,  Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, одржа консултативен состанок со поголемиот број трговци со нафта 
и нафтени деривати во Република Северна Македонија, со цел да се разменат мислења и 
информации за тековните и очекуваните движења и трендови на пазарот на нафтени деривати во 
државата и регионот.  
 Согласно одржаниот состанок и информациите кои беа елаборирани од страна на трговците, 
исто така и согласно податоците добиен од Царинската управа на Република Северна Македонија, 
како и податоците добиени од следењето на состојбите и функционирањето на пазарот, 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, направи 

анализи и одлучи да подготви Предлог-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. 
 
 Подготвителната седница се одржа на 30 јануари 2023 година, врз основа на Решение со 
арх.бр.02–хх/1 од 30 јануари 2023 година со почеток во хх:00 часот, во просториите на Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
РКЕ). Предмет на расправа на подготвителната седница, беше предлог-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 со образложение 



по истата. Согласно член 9 став (6) и (7) од Деловникот за работа, на седницата по електронски пат 
беа поканети сите членови на РКЕ, претставници од Министерство за финансии на Република 
Северна Македонија – Царинска управа, АД ОКТА Рафинерија на нафта Скопје, АД Макпетрол – 
Скопје, Лукоил Македонија ДООЕЛ Скопје, Супертрејд ДООЕЛ Скопје, ОМ-петрол ОИЛ ДООЕЛ 
Петровец, Црна Река Петрол ДООЕЛ Кавадарци и Пуцко Петрол ДООЕЛ, Пласница.  
  
 Во одлуката се задржани истите вредности на поедини параметри, донесени со Одлуката од  
27 октомври 2022 година, освен за износот на надоместокот за премија (Р) кај нафтениот дериват 
мазут М-1, кај кој истиот е зголемен на 75 USD/t, наместо претходните 65 USD/t.  
Причина за промена на износот за премија се должи на зголемените износи кои га плаќаат трговците 
при увоз на нафтениот дериват мазут М-1, а пред се тоа се должи на зголемената потреба од овој 
дериват, кој во услови на глобална енергетска криза има значителна примена во енергетските 
постројки за производство на електрична енергија. 
  
                                                  
бр.02-хх/1 
хх јануари 2023 година                                           
Скопје           
  
                
 
 


