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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта 

и нафтени деривати, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јуни 

2012 година. 
  
  Бр. 07- 2991/1                                     Претседател 

27 јуни 2012 година                     на Република Македонија,                       
     Скопје                                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Член 1 

Во Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на 
Република Македонија“ број  84/2008 и  35/11), по членот 9 се додава нов член 9-а, кој 
гласи: 

 
„Член 9-а 

(1)  Задолжителните резерви на нафтени деривати може да се користат и во  кризни 
состојби, како и во други случаи кога постои итна потреба од нафтени деривати од страна 
на државни органи, јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица и институции 
основани од државата што вршат дејност од јавен интерес и општините, за извршување на 
нивните активности утврдени со закон. 

(2) Користењето на задолжителните резерви во кризни состојби се врши со издавање на 
краткорочни позајмици од одделни видови на нафтени деривати на државните органи и 
институции задолжени за справување со кризни состојби. 

(3) Краткорочните позајмици од ставот (2) на овој член може да бидат во количини кои, 
во текот на календарската година, нема да надминуваат 50% од вкупно складираните 
количини на задолжителни резери за секој  нафтен дериват одделно. 

(4) Користењето на задолжителните резерви во други случаи кога постои итна потреба 
од нафтени деривати за вршeње на работи од нивна надлежност утврдени со закон, се 
врши со издавање на краткорочни позајмици или со отстапување без надоместок на 
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одделни видови на нафтени деривати од задолжителните резерви на државни органи, 
јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица и институции основани од 
државата што вршат дејност од јавен интерес, како и општините. 

(5) Издадените нафтени деривати од ставот (4) на овој член може да бидат во количини 
кои, во текот на календарската година, нема да надминуваат 25% од вкупно складираните 
количини на задолжителни резери за секој  нафтен дериват одделно. 

(6) За корисниците, трошоците за испорака, видот, количините и намената на 
нафтените деривати кои се позајмуваат или се отстапуваат без надоместок, како и за рокот 
за враќање на позајмените количини во случаите од ставовите (2) и (4) на овој член, 
одлучува Владата на Република Македонија.“ 

 
Член 2 

Одредбите од членот 1 од овој закон ќе се применуваат до денот на пристапувањето  на 
Република Македонија во Европската унија. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 


