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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на  член 37 став (1) од Законот за задолжителни нафтени резерви („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 144/14, 178/14, 199/15, 197/17 и 7/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 19 јануари 2021 година, донесе 

ПЛАН ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ВОНРЕДНО ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА 
СНАБДУВАЊЕТО НА ПАЗАРОТ СО СУРОВА НАФТА И/ИЛИ НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ

Општи одредби

Член 1
Со овој план се пропишува постапката, критериумите и условите за утврдување на 

настанување на вонредно пореметување на снабдувањето на домашниот пазар со сурова 
нафта и/или нафтени деривати и прогласување на нафтена кризна состојба, надлежност и 
одговорност за постапување во случај на пореметување на снабдувањето, мерките што се 
преземаат во случај на нафтена кризна состојба, правата и обврските на носителите на 
една или повеќе лиценци за вршење на енергетските дејности за трговија и/или 
преработка и/или транспорт на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, други постапки за нормализација на снабдувањето на пазарот, како и мерки 
кои вклучуваат намалување на потрошувачката на нафтени деривати во услови на 
настанато вонредно пореметување на снабдувањето на домашниот пазар или на нафтена 
кризна состојба.

Постапка за утврдување на настанување на вонредно пореметување на 
снабдувањето на домашниот пазар со сурова нафта и/или нафтени деривати

Член 2
(1) При постоење на индиции за настанување на вонредно пореметување на 

снабдувањето на пазарот на сурова нафта и/или нафтени деривати во Република Северна 
Македонија, министерот надлежен за работите од областа на енергетиката иницира средба 
со Советодавната комисија.

(2) Советодавната комисија го анализира и проценува снабдувањето на домашниот 
пазар со сурова нафта и/или нафтени деривати и ги врши работите утврдени во член 38 
став (5) во Законот за задолжителни нафтени резерви и за тоа ја информира Владата на 
Република Северна Македонија.

(3) Советодавната комисија иницира предлог за донесување на одлука за настанато 
вонредно пореметување во снабдувањето на пазарот со сурова нафта и нафтени деривати 
и прогласување на нафтена кризна состојба согласно критериумите утврдени во член 3 од 
овој план.

Критериуми и услови за утврдување на настанување на вонредно пореметување 
на снабдувањето на домашниот пазар со сурова нафта и/или нафтени деривати и 
прогласување на нафтена кризна состојба

Член 3
Настанување на вонредно пореметување на  снабдувањето на домашниот пазар со 

сурова нафта и/или нафтени деривати се утврдува врз основа на најмалку еден од 
следните критериуми:
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- проблеми со снабдувањето на нафтени деривати во одредени региони или на целата 
територија на Република Северна Македонија и/или

- проблеми со снабдување на домашниот пазар (производство и увоз) на сурова нафта 
и/или нафтени деривати.

Член 4
Услов за настанување на вонредно пореметување на снабдувањето на домашниот пазар 

со сурова нафта и/или нафтени деривати и прогласување на нафтена кризна состојба е ако 
се оцени дека пореметувањето во снабдувањето ќе ја погоди Република Северна 
Македонија (целата територија или одредени делови) повеќе од 5% од просечните дневни 
нето увози. 

Надлежност и одговорност за постапување во случај на пореметување на 
снабдувањето

Член 5
(1) Советодавната комисија во случај на настанување на  проблеми во снабдувањето на 

нафтени деривати во Република Северна Македонија, континуирано го следи, анализира и 
проценува снабдувањето со нафтени деривати и за тоа ја информира Владата на 
Република Северна Македонија.

(2) Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви -МАКОРА, во услови на 
нафтена кризна состојба секојдневно ја известува Советодавната комисија за видот и 
количините на задолжителни резерви.

(3) Советодавната комисија предлага до Владата на Република Северна Македонија 
количина и вид на нафтените деривати од задолжителните резерви кои Македонската 
агенција за задолжителни нафтени резерви -МАКОРА треба да ги пушта во промет на 
територијата на Република Северна Македонија.

(4) Советодавната комисија предлага до Владата на Република Северна Македонија 
постапка и рокови за пуштање во продажба на задолжителните резерви.

(5) Советодавната комисија  во соработка со Центарот за управување со кризи и 
Министерството за внатрешни работи вршат приоритизација на крајните корисници кои 
ќе бидат изземени од мерките што се превземаат во случај на нафтена кризана состојба.

Мерки што се превземаат во случај на нафтена кризна состојба

Член 6
Мерките што се превземаат во случај на нафтена кризна состојба се однесуваат на:
- пуштање на дел од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на 

домашниот пазар и/или
- воведување на мерки за смалување на потрошувачката на нафтени деривати. 

Член 7
Во случај на недостиг поголем од 5% до 10% со снабдувањето на домашниот пазар со 

сурова нафта и/или нафтени деривати се воведуваат следните мерки:
а) Сеопфатна промотивна кампања за граѓаните за промена на однесувањето што води 

кон заштеди на горивата во транспортот (еко-возење), која ќе вклучува совети за:
- порано менување во поголема брзина, 
- одржување на рамномерна брзина, предвидување на сообраќајните текови, 
- умерено успорување/забрзување, 
- гасење на моторот при кратки застанувања, 
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- намалување на масата на возилото, 
- не нарушување на аеродинамиката на возилата, 
- правилно напумпани гуми, 
- користење на нисковискозни моторни масла.
б)  Сеопфатна промотивна граѓанска кампања за:
- групно користење на возило, 
- работење од дома за лица и фирми кои можат работните обврски да ги извршуваат без 

да бидат присутни на работното место,
- промотивно употреба на велосипед, 
- збиена работна недела, односно работење четири дена во неделата со продолжено 

работно време и др. и
в) Ограничување на максималната  брзината до  90 км/час на сите патишта за сите 

возила како и ограничувања на брзините во населените места и градовите, која мерка ќе се 
спроведува од страна на Министерството за внатрешни работи.

Член 8
(1) Во случај на недостиг поголем од 10% до 15% со снабдувањето на домашниот пазар 

со сурова нафта и/или нафтени деривати,  покрај мерките предвидени во членот 7 од овој 
план се воведуваат дополнителни мерки за заштеди во потрошувачката на нафтени 
деривати, вклучувајќи и воведување на забрана за возење за патнички автомобили, во еден 
од 10 дена, според последната цифра на регистарската табличка.

(2) Календар со информации за тоа за кои броеви важи забраната за возење, ќе биде 
достапен во полициските станици и ќе биде објавуван на дневна основа преку медиумите 
од страна на Министерството за внатрешни работи.

Член 9
(1) Во случај на недостиг поголем од 15% со снабдувањето на домашниот пазар со 

сурова нафта и/или нафтени деривати, покрај мерките предвидени во членовите 7 и 8 од 
овој план, се воведува забрана за возење за патнички автомобили, во еден од два дена, 
според последната цифра на регистерската таблички во зависност дали е парна или 
непарна. 

(2) Парните броеви ќе може да возат во парните денови од месецот, додека непарните 
броеви ќе можe да возат во непарните денови од месецот. 

(3) Календар со информации за тоа за кои броеви важи забраната за возење ќе бидe 
достапен во полициските станици и ќе биде објавуван на дневна основа преку медиумите 
од страна на Министерството за внатрешни работи. 

Член 10
Покрај мерките од членовите 7, 8 и 9 од овој план, може да се комбинираат одредени 

мерки, а по потреба и да се зајакнат мерките, доколку состојбата се влоши, може да се 
донесе  одлука за ограничување на работното време на бензинските станици, 
ограничување на количините за продажба на нафтени деривати на потрошувачите, како и 
други постапки за нормализација на снабдувањето на пазарот.

Член 11
Очекуван ефект на смалување на потрошувачката на нафтени деривати во зависност од 

мерката која се применува:
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Правата и обврските на носителите на една или повеќе лиценци за вршење на 
енергетските дејности за трговија и/или преработка и/или транспорт на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт

Член 12
(1) Во услови на нафтена кризна состојба, носителите на една или повеќе лиценци за 

вршење на енергетските дејности за трговија и/или преработка и/или транспорт на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, односно потрошувачите на 
нафтени деривати од секторот индустрија, треба да соработуваат со Советодавната 
комисија.

(2) Во услови на нафтена кризна состојба, носителите на една или повеќе лиценци за 
вршење на енергетските дејности за трговија и/или преработка и/или транспорт на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, до Советодавната комисија, 
секој ден најдоцна до 10 часот во тековниот ден, известуваат за  состојбата на сопствените 
залихи, залихите на нафтени деривати кои ги чуваат за други правни лица и за 
Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви - МАКОРА, како и за 
планираниот увоз, извоз и продажба на нафтени деривати.

(3) Покрај податоците од ставот (2) од овој член, по барање од страна на Советодавната 
комисија субјектите  од ставот (1) на овој член треба да доставуваат и други податоци 
неопходни за справување со кризата. 

(4) Носителите на една или повеќе лиценци за вршење на енергетските дејности, имаат 
право на заштита на податоците кои ги доставуваат до Советодавната комисија.

 
Ефект од времетраењето на кризните мерки

Член 13

Ефектот на кризните мерки и случувањата во снабдувањето со нафтени деривати се 
следат од страна на министерството надлежно за работите од областа на енергетиката и 
Советодавната комисија.

Завршни одредби

Член 14
Овој план влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12237/1-20 Претседател на Владата
19 јануари 2021 година на Република Северна Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.


