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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 31 став (3) 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 и 150/21) Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 31 август 2021 година, донесе

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА СУРОВА НАФТА И/ИЛИ 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА 
ДОСТАВА НА ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАСМАНОТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА 

ДОМАШНИОТ ПАЗАР

Општи одредби

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот на утврдување, пресметување и висината на 
надоместокот за задолжителни резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати (во 
понатамошниот текст: надоместок), како и содржината, начинот и роковите за достава на 
податоци за пласманот на нафтени деривати на домашниот пазар.

Начин на утврдување и пресметување на надоместокот за задолжителни резерви

Член 2
Висината на надоместокот се утврдува врз основа на потребата од финансиски средства 

за предметната фискална година за формирање на задолжителните резерви и се 
пресметува со поделба на трошоците кои се очекуваат со количините на задолжителни 
резерви кои треба да се набават, чуваат и одржуваат.

Висина на надоместокот за задолжителни резерви

Член 3
Висината на надоместокот изнесува:
1) За моторни бензини и авионски бензини – 0,89 денари/литaр;
2) За дизелски горива - сите видови гасни масла и гориво за млазни мотори – 0,30 

денари/литар и
3) За тешки гасни масла – масла за горење – 0,74 денари/килограм.

Содржина, начин и рокови за достава на податоци за определување на количините 
на задолжителни резерви кои треба да се формираат

Член 4
За определување на количините на задолжителни резерви кои треба да се формираат, 

чуваат и одржуваат, се користат податоците за просечните дневни нето увози и 
просечната дневна внатрешна потрошувачка на сурова нафта и нафтени деривати, во 
претходната календарска година.
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Податоците од став (1) на овој член се  обезбедуваат од страна на енергетските субјекти 
вршители на дејностите: преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати, 
производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и 
биогорива, трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт како и увоз на нафтени деривати за сопствени потреби.

Податоците од став (1) на овој член се собираат согласно Законот за државната 
статистика и Програмата за статистички истражувања, на начин и во рокови утврдени 
согласно член 9 од Законот за задолжителни нафтени резерви.

Начин на доставување на податоци за извршена 
уплата на надоместок за задолжителни резерви

Член 5
Податоците за извршената уплата на надоместокот кои се доставуваат во писмена 

форма од страна на обврзниците за уплата на надоместокот се внесуваат на образец кој е 
даден во Прилог и е составен дел на оваа уредба.

Завршни одредби

Член 6
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за 

начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за 
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
138/09, 52/11 и 51/14). 

Член 7
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11935/1-20 Прв заменик на Претседателот
  31 август 2021 година на Владата на Република
             Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
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