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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 12 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, 150/21 и 236/22), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 февруари 2023 година, донесе

А К Ц И С К И  П Л А Н  ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ ЗА 
2023-2025 ГОДИНА

1.  СТРУКТУРА НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ 

Задолжителните резерви кои се чуваат во форма на готови производи се составени од 
еден или повеќе видови на нафтени деривати класифицирани во следниве категории:

- лесни дестилати или лесни нафтени деривати (течни нафтени гасови ТНГ- бутан, 
пропан и смеса од бутан и пропан, сите видови моторни бензини и авиобензини),

- средни дестилати или средни нафтени деривати (сите видови дизел за автомобили, 
гасно масло или Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и керозин) и

- тешки дестилати или тешки нафтени деривати (сите видови мазут) и друго (битумен и 
нафтен кокс).

Врз основа на член 6 став (2) од Законот за задолжителни нафтени резерви, 
задолжителните резерви на Република Северна Македонија се составени од оние нафтени 
деривати чиј заеднички удел во вкупната домашна потрошувачка во претходната 
калeндарска година изнесува најмалку 75%. Структурата на задолжителните резерви е 
утврдена врз основа на потрошувачката на нафтените деривати по група на производи кои 
можат да бидат замена еден за друг. Имајќи предвид дека земјата не поседува доволен 
број на резервоарски капацитети за складирање на ТНГ, при определување на 
пресметката, потрошувачката на ТНГ е додадена на потрошувачката на моторен бензин, а 
потрошувачката на нафтениот кокс е додадена кон потрошувачката на мазут, заради 
супституција. 
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Во сликата 1, во внатрешниот круг содржани се податоците за 2020 година, во средниот 
круг за 2021 година и во надворешниот круг за 2022 година.

Согласно горенаведеното, структурата на задолжителните нафтени резерви на Републи-
ка Северна Македонија се состои од четири видови на нафтени деривати чиј заеднички 
удел во вкупната домашна потрошувачка изнесува најмалку 75% и тоа:

- моторен бензин Еуросупер БС – 95 (во понатамошниот текст: моторен бензин),
- дизел Еуродизел БС  (Д-Е-V) (во понатамошниот текст: дизел),
- ЕЛ-1 екстра лесно масло (во понатамошниот текст: ЕЛ-1) и
- мазут М-1 НС (во понатамошниот текст: мазут).
Врз основа на членот 6 став (3) од Законот за задолжителни нафтени резерви, уделот на 

секој одделен нафтен дериват кој се чува во задолжителните резерви ќе биде определен 
врз основа на поединечните удели на секој нафтен дериват во вкупната домашна потрошу-
вачка во претходната календарска година.

Согласно горенаведеното, во Табелата 2 од овој акциски план е утврдено процентуално-
то учество одделно на секој нафтен дериват во задолжителните нафтени резерви на зем-
јата.

 
Табела 2: Структура на нафтените деривати во задолжителните резерви во %

Моторен бензин 32.132.281 литри 18%
Дизел 115.889.077 литри 64%
ЕЛ-1   10.772.019 литри 6%
Мазут   21.576.589 килограми 12%
Вкупно 100%

2. НИВО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ

Задолжителните резерви на Република Северна Македонија ќе се формираат постепено 
во согласност со овој акциски план, со цел да се обезбеди вкупните задолжителни резерви 
кои се чуваат во земјата во секое време да одговараат најмалку на 90 дена од дневните про-
сечни нето увози или на 61 ден од просечната дневна домашна потрошувачка, во претход-
ната календарска година, во зависност од тоа која од двете наведени количини е поголема.

Нивото, односно вкупните количини на задолжителните нафтени резерви, се определу-
ваат преку еквивалентот на сурова нафта, пресметано согласно методите и процедурите за 
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пресметка на нивото на задолжителните резерви во Република Северна Македонија кои се 
уредени со правилници во кои се транспонирани анексите 1, 2 и 3 кон Директивата 
2009/119/ЕЗ и Директивата (ЕУ) 2018/1581.

Врз основа на податоците од Државниот завод за статистика за движењето на домашна-
та потрошувачка на нафтените деривати во периодот 2020-2022 година,  извршена е 
пресметка на предвидениот увоз и предвидената потрошувачка на нафтени деривати во 
земјата во периодот 2023-2025 година.

Врз основа на пресметките од Табелите 3, 4, 5 и 6 од овој акциски план, се утврдува ко-
ја од двете наведени количини, просечните дневни нето увози или просечната дневна до-
машна потрошувачка, е поголема, односно нивото на задолжителните резерви кое Репуб-
лика Северна Македонија има обврска да го формира и чува. 

 
Табела 3: Домашна потрошувачка на нафтени деривати 2020-2022 година (ктон)

Вид на нафтен дериват 2020
година

2021
година

2022
година

ТНГ 48,4 56,4 78,6
Моторен 
бензин 93,5 95,2 103,5
Млазни горива 19,4 22,7 24,2
Дизел 567,8 632,8 643,9
ЕЛ-1 37,5 43,4 43,7
Мазут 80,2 84,6 85,4
Нафтен кокс 56,6 39,6 48,3
Други 83,6 85,8 89,4
ВКУПНО 987 1.060 1.117

Согласно податоците од Табела 3, во изминатите години  2021 и 2022 година домашна-
та потрошувачка на дизелот расте на годишно ниво, додека во 2020 година заради Панде-
мијата предизвикана од Ковид-19, потрошувачката кај сите деривати опаѓа. Врз основа на 
овие показатели, во Табелите 4 и 5 од овој акциски план, извршена е пресметка на предви-
дениот нето увоз и домашна потрошувачка.

Податоците за домашната потрошувачка употребени во овој акциски план се однесува-
ат за периодот 2020-2022 година, при што податоците за 2022 година се индикативни.
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Податоците за домашната потрошувачка во периодот 2021-2025 година, се индика-
тивни. 

Просечните дневни нето увози и просечната дневна домашна потрошувачка (изразе-
ни во ктон и во ktoe), се дадени во Табела 6 од овој акциски план.

Согласно податоците од Табелата 6 од овој акциски план, во Република Северна Ма-
кедонија дневните нето увози на нафтени деривати се поголеми од дневната домашна 
потрошувачка.

Врз основа на член 5 став (1) од Законот за задолжителни нафтени резерви, се опре-
делува дека нивото на задолжителните нафтени резерви во Република Северна Македо-
нија ќе се пресметува врз основа на дневните просечни нето увози на нафтени дери-
вати, односно нивото на нафтените резерви ќе изнесува најмалку 90 дена од дневните 
просечни нето увози на нафтени деривати во претходната календарска година.

Податоците за домашната потрошувачка во периодот 2022-2025 година, употребени 
во овој акциски план, се индикативни.

3. ПОТРЕБНИ КОЛИЧИНИ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ ДО 2025 ГОДИНА

Со овој акциски план се утврдуваат видовите и количините на нафтени деривати кои 
треба да се набават, со цел постепено да се формират задолжителни резерви , во количи-
ни кои соодветствуваат на ниво од најмалку 90 дена од дневните просечни нето увози 
на нафтени деривати во земјата.

3.1. Ниво на задолжителните нафтени резерви во 2022 година

Нивото на задолжителните резерви на нафтени деривати до 31.12.2022 година е даде-
но во Табелата 7 од овој акциски план. 
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Согласно податоците од Табелата 8 од овој акциски план, во Република Северна Македонија просечната 
покриеност на дневните нето увози на нафтени деривати, на 31.12.2022 година, изнесува 57 денови. Најмала е 
покриеноста кај дизелот која изнесува 55 дена, додека останатите нафтени деривати кои се чуваат како задол-
жителни резерви покриваат повеќе од 80 дена од дневните нето увози на нафтени деривати во земјата.

Податоците од Табелата 8 од овој акциски план ги детерминираат понатамошните одлуки и активности за 
формирањето на задолжителните резерви.

Согласно горенаведеното, за реализација на овој акциски план, Агенцијата за задолжителни нафтени резер-
ви (во понатамошниот текст: МАКОРА)  има обврска во текот на 2023 - 2025 година да врши набавка на нафте-
ни деривати за формирање на задолжителните резерви, при што најголема ќе биде набавката на дизел.

3.2. Потребни количини за набавка на задолжителни резерви до 31.12.2025 година

Согласно нивото на задолжителните резерви и деновите на покриеност утврдени во Табелата 8 од овој ак-
циски план, извршена е пресметка на количините на задолжителни нафтени резерви кои Република Северна 
Македонија треба да ги набави до 31.12.2025 година со цел да го постигне нивото од 90 дена од дневните про-
сечни нето увози на нафтени деривати. 

4. НАЧИН НА ФОРМИРАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ 

Задолжителните нафтени резерви на Република Северна Македонија ќе се формираат со набавка, чува-
ње и одржување на готови производи, односно вкупните количини ќе се чуваат во форма на нафтени дери-
вати, согласно структурата на задолжителните нафтени резерви определена во точка 1 од овој акциски 
план.

Имајќи ги предвид количините на нафтени деривати кои треба да се набават до 31.12.2025 година, сог-
ласно Табелата 9 од овој акциски план, како и расположивите складишни капацитети во Република Север-
на Македонија, со овој акциски план се уредува набавката на вкупните потребни количини и видови на 
нафтени деривати да се распредели   за периодот 2023 до  2025 година. Очекуваното ниво на задолжителни 
нафтени резерви е дадено во Табелата 10 од овој акциски план.
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Очекуваните денови на покриеност на 31.12.2025 година согласно податоците од Табела 10 од овој акцис-
ки план ќе изнесуваат 76 дена од просечниот дневен нето увоз во 2022 година. 

Количините нафтени деривати што преостануват да се набават, за да се пополнат предвидените 90 дена 
покриеност, се предвидуват да се набават во тикети во текот на 2025 година.

5. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ 

Вкупните трошоци за реализација на овој акциски план изнесуваат околу 63 милиони евра. Имајќи предвид 
дека нивото на нафтени резерви кои Република Северна Македонија има обврска да ги формира е променливо 
согласно променливоста на нето увозот и внатрешната потрошувачка на нафтени деривати, вкупниот износ на 
потребните средства е варијабилен.

5.1. Потребни средства за формирање на задолжителните резерви

За набавка на нафтени деривати со цел формирање на задолжителните резерви до нивото утврдено во Табе-
ла 10 од овој акциски план, потребни се околу 43 милиони евра.

5.2. Потребни средства за складирање, чување и обновување 

За пресметка на трошоците за складирање земена е цена од 153,75 денари/м3 согласно Уредбата за утврду-
вање на висината на надоместокот за складирање и чување на задолжителните резерви („Службен весник на 
Република Северна Македонија“                     бр. 135/21).

5.3. Вкупни трошоци за реализација на Акцискиот план
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6. ФИНАНСИРАЊЕ

Задолжителните нафтени резерви во Република Северна Македонија се сопственост на 
државата и истите се финансираат од надоместок за задолжителни нафтени резерви, кој е 
пропишан со закон.  

Финансиските средства се уплаќаат на соодветна уплатна сметка во рамките на трезор-
ската сметка и истите се сметаат за приход на МАКОРА.

Средствата наменети за покривање на трошоците за формирање, чување и обновување 
на задолжителните резерви, како и за редовно работење на МАКОРА, се обезбедуваат од:

- надоместокот за задолжителни резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати;
- средства остварени врз основа на меѓународна соработка на програми и проекти; 
- кредити и
- други извори. 
  
7. НАЧИН И ДИНАМИКА НА ОБНОВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ

Суровата нафта и нафтените деривати од задолжителните резерви треба во секое време 
по квалитет да одговараат на важечките национални прописи за квалитетот на течните го-
рива и да не содржат недозволени примеси и/или нечистотии кои можат битно да влијаат 
врз квалитетот и на фактичките количини на нафтените резерви, со цел нафтените резерви 
секогаш да бидат достапни за интервенција на пазарот.

Обновувањето на нафтените деривати тековно ќе го вршат трговските друштва од наф-
тениот сектор во земјата, кои се складиштари на задолжителни резерви, врз основа на склу-
чени договори за складирање, чување и обновување на нафта и нафтени деривати од задол-
жителните резерви со МАКОРА.

Динамиката на обновување ќе ја уредува секој складиштар одделно, имајќи предвид де-
ка во складишните капацитети истовремено се чуваат комерцијалните залихи на складиш-
тарите, задолжителните резерви, како и нафтени деривати на трети субјекти.

Обновувањето на задолжителните резерви кои се складирани во складишни капацитети 
кои се во сопственост на државата ќе го спроведе МАКОРА, при што истите ќе бидат обно-
вени во целост до 31.12.2025 година.

8. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СКЛАДИРАЊЕТО И ТЕРИТОРИЈАЛНАТА РАЗМЕСТЕ-
НОСТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ

Задолжителните резерви на Република Северна Македонија ќе се распределуваат на чу-
вање, одржување и обновување кај трговските друштва кои ги исполнуваат општите и по-
себните услови определени со Законот за задолжителни нафтени резерви. 

Кога задолжителните резерви се чуваат во изнајмени складишни резервоарски капаци-
тети, истите капацитети може да ги користат и трговските друштва - складиштари, при 
што обврзувачки е залихите на сурова нафта и/или нафтени деривати од задолжителните 
резерви да се евидентираат одделно и со нив не треба да се постапува без претходен 
писмен налог и согласност од МАКОРА.

Со оглед дека резервоарските капацитети во земјата се однапред дефинирани, како по 
големина и намена така и по територијална разместеност, за потребите на територијалната 
разместеност на задолжителните резерви Република Северна Македонија се смета за еден 
регион. Согласно наведеното задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, тери-
торијално ќе бидат распоредени согласно локациите на складишните капацитети за сурова 
нафта и нафтени деривати, при што може во одделни подрачја да биде складирана поголе-
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ма количина, но задолжително треба да се обезбеди непречено снабдување на целата тери-
торија, земајќи ја предвид инфраструктурата на продажната логистичка мрежа за снабдува-
ње на пазарот со нафтени деривати.

9. ПОТРЕБА И НАЧИН НА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ОБНОВУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ 
И ИЗГРАДБА НА НОВИ СКЛАДИШНИ КАПАЦИТЕТИ

Потенцијален слободен складишен простор кој е во сопственост на државата има на не-
колку локации во земјата, меѓутоа истите не се во употреба подолг временски период. 
Складовите се опремени со неопходна опрема за функционирање, но бидејќи не се во фун-
кција преземени се мерки за нивна конзервација и заштита. 

Активности потребни за ставање во функција на горенаведените складишни капацитети 
се:

- да се направи проектна задача;
- да се направи проект за техничко испитување на резервоарските капацитети и на 

инсталациите;
- ангажирање на акредитирано инспекциско тело за испитување и утврдување на тех-

ничка исправност на резервоарите и на инсталациите;
- спроведување на постапка за баждарење на опрема, резервоари и инсталација и 
- ставање во функција на резервоарските капацитети.
Трошоците за тековно и инвестициско одржување на постојните резервоарски капаците-

ти и инсталациите и изградба на нови не може да се определат во оваа фаза.
Имајќи предвид дека во претстојниот период 2023-2025 година треба да се формираат 

задолжителните резерви до пропишаното ниво од најмалку 90 дена од дневните просечни 
нето увози, не е предвидено инвестирање во обновување на постојните и изградба на нови 
складишни капацитети.

Од аспект на задолжителните нафтени резерви, одржувањето на постојните и изградба-
та на нови складишни капацитети и инфраструктура за нафтени деривати на територијата 
на Република Северна Македонија трајно би го решило проблемот со складирање на сев-
купните нафтени резерви. Ова е особено важно прашање, бидејќи анализите покажуваат 
дека тенденциите во земјите членки на ЕУ се насочени кон тоа што е можно поголем дел 
или по можност целокупните количини на задолжителните нафтени резерви да бидат скла-
дирани на сопствена територија. Наведеното се темели на потребата за достапност на ре-
зервите во секое време со цел да се овозможи брза и неодложна реакција во случај на пого-
лем прекин во снабдувањето со нафтени деривати со најниски можни трошоци.
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11. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Овој акциски план влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 41-989/8 Прв заменик на претседателот
7 февруари 2023 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
д-р Artan Grubi, с.р.


