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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Врз основа на член 5 став (3)  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 
ПРОСЕЧНИТЕ ДНЕВНИ НЕТО УВОЗИ И ПРОСЕЧНАТА ДНЕВНА ДОМАШНА 

ПОТРОШУВАЧКА(*)

Општи одредби

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

дневни нето увози и просечната дневна потрошувачка на сурова нафта и нафтени 
деривати во Република Северна Македонија.

Методи и процедури за пресметка на просечните дневни нето увози

Член 2
(1) Просечниот дневен нето увоз на сурова нафта и нафтени деривати во Република 

Северна Македонија се пресметува врз основа на податоците за нафта и нафтени деривати 
на годишно и месечно ниво,  добиени од Државниот завод за статистика, согласно 
методот од став (2) на овој член.

(2) Еквивалентот на сурова нафта од просечните дневни нето увози во претходната 
календарска година се добива со пресметка на: збирот, изразен во тони, од нето увозите на 
сурова нафта, течен нафтен гас, влезни суровини за рафинерии и други јаглеводороди  
(прилагоден за било која промена на залихите и намален за 4 % за производството на 
примарен бензин) на кој се додава збирот од нето увозите за сите други нафтени 
производи (се наведуваат дериватите) помножен со фактор 1,065 и вака добиената 
количина се дели на бројот на денови во годината за која се однесуваат пресметките. 

 (3) Просечниот дневен нето увоз на сурова нафта и нафтени деривати се пресметува по 
следната формула:

𝐷𝑁𝑈(𝑡𝑞𝑜𝑒) = ∑(𝑁𝑈𝑅 +  𝑃𝑍𝑅) 𝑥 0,96 +  ∑(𝑁𝑈𝐷 +  𝑃𝑍𝐷) 𝑥1,065
𝐵𝐷

Каде што: 
DNU е дневен нето увоз во тони еквивалент на сурова нафта (toe),
NUR е нето увози на сурова нафта, кондензати од течен нафтен гас и други влезни 

суровини за рафинерии (тони),

 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. 



Службен весник на РСМ, бр. 94 од 27.4.2021 година 

2 од 2

PZR е промена на залихите на сурова нафта, кондензати од течен нафтен гас и други 
влезни суровини за рафинерии (тони),

NUD е нето увоз на нафтени деривати (тони),
PZD е промена на залихите на нафтените деривати (тони) и
BD е број на денови во годината за која се пресметува.

Методи и процедури за пресметка на просечна 
дневна домашна потрошувачка

Член 3
(1) Просечната дневна домашна потрошувачка на сурова нафта и нафтени деривати во 

Република Северна Македонија се пресметува врз основа на податоците за нафта и 
нафтени деривати на годишно и месечно ниво,  добиени од Државниот завод за 
статистика, согласно методот од став (2) на овој член. 

(2) Еквивалентот на сурова нафта од просечната дневна домашна потрошувачка во 
претходната календарска година се пресметува така што збирот од вкупната домашна 
потрошувачка, изразен во тони и тоа само од следните производи: моторни бензини, 
авионски бензини, горива за млазни мотори од бензиски тип, горива за млазни мотори од 
керозински тип, други керозини, дизел за транспорт/масло за ложење (екстра лесно) и 
тешко масло за горење, се множи со фактор 1,20.

(3) Просечната дневна домашна потрошувачка се пресметува по следната формула:

𝐷𝑁𝑃(𝑡𝑞𝑜𝑒) = ∑𝑃𝑁𝐷 𝑥 1,2
𝐵𝐷

Каде што: 
DNP е просечна дневна потрошувачка во тони еквивалент на сурова нафта,
PND е годишна потрошувачка на нафтени деривати, моторни бензини, авионски 

бензини, горива за млазни мотори од бензиски тип, горива за млазни мотори од 
керозински тип, други керозини, дизел за транспорт/масло за ложење (екстра лесно) и 
тешко масло за горење (тони) и

BD е број на денови во годината за која се пресметува.

Завршни одредби

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 12-2087/2 
20 април 2021 година Министер за економија,

Скопје Крешник Бектеши, с.р.
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