
ПРЕДЛОГ 

   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 хх јуни 2022 година, донесе 

 

 

 
ПРАВИЛНИК 

 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ 

ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 
 
 

        Член 1 

 

Во 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), во членот 6-а, во ставовите (1), (4) и (5) зборовите : „2,00 денари/литар за 

моторни бензини и/или дизел гориво и/или масло за горење, односно 1,000 денари/килограм за 

мазут“ се заменуваат со зборовите: „3,00 денари/литар за моторни бензини и/или дизел гориво 

и/или масло за горење, односно 2,000 денари/килограм за мазут“. 

 

Член 2 

 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 изменување и дополнување на правилникот за формирање на највисоки 
малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт. 

 Со овој правилник се уредува 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 цел да се обезбеди сигурност и стабилност на пазарот со нафтените деривати и да се заштитат 
потрошувачите од големи ценовни осцилации, Регулаторна комисија за енергетика направи измена на 
Правилникот, со додавање на нов член 6-а, со кој се дефинира дека во услови на зголемување или 
намалување на берзанските цени на нафтените деривати и/или на курсот на УСД доларот во однос на 
денарот, коишто ќе предизвикаат зголемување или намалување поголемо или еднакво на 2,00 
денар/литар за моторни бензини, дизел гориво и масло за горење, односно 1,000 денари/килограм за 
мазут, во однос на соодветните цени утврдени во последната одлука за определување на највисоките 
малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт, Регулаторната комисија за 
енергетика ќе донесува одлука за нови малопродажни цени на нафтените деривати. 

 Во постапката на практична примена на одредбите на членот 6-а се воочи дека има за потреба да 
се направат промени на висините на зголемувањето или намалувањето на малопродажните цени на 
нафтените деривати, со тоа што досегашниот параметар од 2,00 денар/литар за моторни бензини, дизел 
гориво и масло за горење, се промени на 3,00 денари за литар, додека за мазутот досегашниот параметар 
од 1,000 денари/килограм се промени на 2,000 денари/килограм.  

 Регулаторната комисија за енергетика изготви Предлог- Правилник за изменување на правилникот 
за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт со 
образложение, кој беше објавен на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика на 22 јуни 
2022 година, а согласно член 5 став (8) од Деловникот за работа. 

 Согласно член 5 став (2) и став (3) точка 5) од Деловникот за работа Регулаторната комисија за 
енергетика донесе Решение бр. 02-1649/1 од 22 јуни 2022 година за свикување на подготвителна седница.  

 Регулаторната комисија за енергетика на 24 јуни 2022 година одржа подготвителна седница.  

 Регулаторната комисија за енергетика на хх јуни 2022 година одржа седница на којашто 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), донесе Правилник за изменување на правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени 
на одделни нафтени деривати и горива за транспорт. 

  
Бр. 01-хх/1 
хх.06.2022  

С к о п ј е 
 
 

 
 

 
Претседател на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија        
 

Марко Бислимоски 

 


