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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Врз основа на член 11 став (2) од Законот за задолжителни нафтени резерви („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 144/14, 178/14, 199/15, 197/17, 7/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), министерот за економија донесе

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДИТЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА НА НИВОТО НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ (*)

Општи одредби

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат методите и процедурите за  пресметка на нивото на 

задолжителни нафтени резерви кои се чуваат во Република Северна Македонија.

Методи и процедури за пресметка на нивото на 
задолжителни нафтени резерви

Член 2
(1) Нивото, односно количините на задолжителни нафтени резерви кои се чуваат во во 

Република Северна Македонија, се определува преку еквивалентот на сурова нафта кој се 
добива така што количините на резерви на сурова нафта, изразени во тони, се намалуваат 
за 4% што одговара на просечното производство и потоа се собираат со резервите на 
нафтени деривати изразени во тони и помножени со фактор 1,2.  

(2) Нивото на задолжителни нафтени резерви, изразено во тони еквивалент на сурова 
нафта, се пресметува по следната формула:

NZR (toe) = RCOx0,96 + ∑RNDx1,2

Каде што:
NZR е ниво на задолжителни резерви (toe),
RCO е задолжителни резерви на сурова нафта кои се чуваат (тони),
RND е задолжителни резерви кои се чуваат во форма на нафтени деривати (тони),
DNU  е дневен нето увоз во претходната календарска година (toe) и
DNP  е просечна дневна потрошувачка во претходната календарска година (toe).
(3) Нивото, односно количините на задолжителни нафтени резерви, изразено во денови 

на просечни нето увози, се добива така што количината на задолжителните нафтени 
резерви, искажана во еквивалент на сурова нафта од ставот (2) на овој член, се намалува за 
10% поради недостапниот (непумпабилен) дел од резервите и потоа се дели со просечниот 
дневен нето увоз од член 2 од Правилникот за методите и процедурите за пресметка на 
просечните дневни нето увози и просечната дневна домашна потрошувачка. Деновите на 
покриеност, изразени во денови на просечни дневни нето увози, се пресметуваат по 
следната формула:

 Со овој правилник се врши усогласување со Директивата  2009/119/ЕУ  НА СОВЕТОТ од 14 септември 
2009 година за наметнување на обврска на земјите-членки да чуваат минимум резерви на сурова нафта и/или 
нафтени производи и Директивата  за спроведување (ЕУ) 2018/1581  НА КОМИСИЈАТА од 19 октомври 
2018 година за изменување на Директивата 2009/119/ЕЗ на Советот за методите за пресметување  на 
обврските за чување резерви. 
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𝐷𝑃𝑁𝑈𝑛 (денови) = 𝑁𝑍𝑅 (𝑡𝑜𝑒) ‒ 𝑁𝑍𝑅 (𝑡𝑜𝑒) 𝑥0,1
𝐷𝑁𝑈(𝑛 ‒ 1) (𝑡𝑜𝑒) 

Каде што:
DPNUn е денови на покриеност изразено во нето увоз во тековната година и 
DNU(n-1) е дневни нето увози во претходната година  (toe).
(4) Нивото, односно количините на задолжителни нафтени резерви, изразено во денови 

на просечна домашна потрошувачка, се добива така што количината на задолжителни 
нафтени резерви искажана во еквивалент на сурова нафта од ставот (1) на овој член, се 
намалува за 10% поради недостапниот (непумпабилен) дел од резервите и потоа се дели 
со просечната дневна потрошувачка.

(5) Деновите на покриеност, изразени во денови на просечна дневна потрошувачка се 
пресметуваат по следната формула:

𝐷𝑃𝐷𝑃𝑛 (денови) = 𝑁𝑍𝑅 (𝑡𝑜𝑒)𝑥 0,9
𝐷𝑁𝑃(𝑛 ‒ 1) (𝑡𝑜𝑒)

Каде што:
DPDPn  е денови на покриеност и
DNP(n-1)  е просечна дневена потрошувачка во претходната календарска година (toe).

Завршни одредби

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 12-2087/3 
20 април 2021 година Министер за економија,

Скопје Крешник Бектеши, с.р.
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