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ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 99, став 1 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ", број 15/80, 18/82, 13/86, 28/88 и 
27/89), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе 

ОДЛУКA  

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПАТИШТАТА ШТО СЕ ПРЕСМЕТУВА И 
НАПЛАТУВА КОН ЦЕНАТА НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ 

Член 1 

Co оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за патиштата, што се пресметува и наплатува кон цената на 
нафтените деривати. 

Член 2 

Основица на која се пресметува надоместокот за патиштата е производната цена на моторниот бензин и на дизел - 
горивото зголемена за зависните трошоци и учеството за покритие на трошоците на прометот на мало. Висината на 
надоместокот за патишта се одредува во процент од таа основа. 

Член 3 

Надоместокот за патишта што е содржан во малопродажната цена на моторниот бензин и дизел горивото изнесува: 

1. до 30 септември 1989 година: 

а. моторен бензин 

МБ - 86 - 61,3075% 

МБ - 98 - 47,0471% 

БМБ - 95 - 38,6238% 

б. дизел - гориво 

Д1 - 55,1781% 

Д2 - 54,3198% 

Д3 - 54,0940% 

2. од 1 октомври до 31 декември 1989 година: 

а. моторен бензин 

МБ - 86 - 67,6881% 

МБ - 98 - 51,9435% 

БМБ - 95 - 42,6436% 

б. дизел - гориво 

Д1 - 60,9208% 



Д2 - 59,9731% 

Д3 - 59,7238% 

3. од јануари до 31 март 1990 година: 

а. моторен бензин 

МБ - 86 - 74,0686% 

МБ - 98 - 56,8399% 

БМБ - 95 - 46,6634% 

б. дизел гориво 

Д1 - 66,6635% 

Д2 - 65,6264% 

Д3 - 65,3536% 

4. од 1 април до 30 јуни 1990 година: 

а. моторен бензин 

МБ - 86 - 80,3771% 

МБ - 98 - 61,7363% 

БМБ - 95 - 50,6832% 

б. дизел гориво 

Д1 - 72,4062% 

Д2 - 71,2797% 

Д3 - 70,9834% 

5. од 1 јули 1990 година: 

а. моторен бензин 

МБ - 86 - 86,8298% 

МБ - 98 - 66,6328% 

БМБ - 95 - 54,7029% 

б. дизел гориво 

Д1 - 78,1487% 

Д2 - 76,9331% 

Д3 - 76,6133% 

Член 4 

Надоместокот за патишта го пресметуваат и го уплатуваат организациите на здружениот труд и физичките лица кои 
се занимаваат со промет на нафтените деривати. 

Член 5 

Организациите на здружениот труд и физичките лица кои се занимаваат со промет на нафтени деривати 
надоместокот за патишта се должни да го уплатуваат на посебна сметка на Републичката самоуправна интересна 
заедница за патишта кај Службата на општественото книговодство на чие подрачје е извршен прометот на 
нафтените деривати. 

По исклучок од став 1 на овој член организациите на здружениот труд кои произведуваат нафтени деривати и 
организациите на здружениот труд кои се занимаваат со промет на нафтени деривати, а им ги испорачуваат 



непосредно на крајните потрошувачи, износот на надоместокот за патишта го пресметуваат и уплатуваат во 
седиштето на купувачот. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
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