Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 45 став (1) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 96/19) и член 22 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 април 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР БС 95,
ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-1) И МАЗУТ (М-1)
1. Со оваа одлука се врши изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и
горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно
(ЕЛ-1) и Мазут (М-1) (“Службен весник на Република Македонија” бр. 23/12, 46/14, 99/17,
73/18, 17/19 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 58/19 и 214/19), а со
тоа и на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС
95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1) на Друштвото за производство, промет
и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.
2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши по барање на носителот при што
во Прилог 1, точка 10, став (1) по зборовите “сопственост на Рудници и железарница
УСЛУГИ акционерско друштво Скопје” се додаваат зборовите:
“и три резервоари за трговија со ЕУРОДИЗЕЛ, R1 и R2 со вкупен волумен од 5279m3 и R3
со вкупен волумен од 5404m3, на КП бр.5340/1 објекти бр.168 и 169, КО Кисела Вода 2,
Скопје, сопственост на Друштво за производство, промет и услуги ХЕМИСКИ ИНЖЕНЕРИНГ
ДОО Скопје”.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник
на Република Северна Македонија” и на веб страницата на Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Образложение
Друштвото за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со
седиште на Булевар 8ми Септември бр.20/И-ДП 1 Скопје-Карпош (во понатамошниот текст:
Друштво), на 16 април 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика),
во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за менување на лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија на големо со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М1), УП1 бр. 11-35/20 од 16 април 2020 година (во натамошниот текст: Барање).
Менувањето на лиценцата е побарано поради зголемување на резервоарските капацитети
со кои ја вршат дејноста. Имено, носителот на лиценца ги проширува капацитетите со уште три
резервоари за трговија со ЕУРОДИЗЕЛ, R1 и R2 со вкупен волумен од 5279m3 и R3 со вкупен
волумен од 5404m3, на КП бр.5340/1 објекти бр.168 и 169, КО Кисела Вода 2, Скопје, сопственост
на Друштво за производство, промет и услуги ХЕМИСКИ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје.
Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци Регулаторната комисија за енергетика
на 21 април 2020 година на својата веб страница објави соопштение за поднесеното Барање.

Друштвото, Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 15,
односно од Образецот БЛ 22 од Правилникот за лиценци, ги достави во оригинал и електронски во
.pdf формат. Друштвото го комплетираше барањето на 28 април 2020 година.
Врз основа на поднесено барање за увид во документацијата, а согласно член 11 од
Правилникот за лиценци, на Макпетрол АД Скопје и ОКТА АД Скопје, како заинтересирани страни,
им беше овозможен увид во документацијата за поднесеното барање. Увидот се одржа во
просториите на Регулаторната комисија за енергетика на 29 април 2020 година, по што Макпетрол
АД Скопје доставија забелешки, но истите беа неосновани, додека ОКТА АД Скопје не достави
забелешки.
Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното барање е потполно и
согласно Одлуката за утврдување на постоење на вонредна состојба (“Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.104/20) и член 11 став (9) од Деловникот за работа, ја донесе
оваа одлука на редовна седница без одржување на подготвителна седница.
Регулаторната комисија за енергетика на 30 април 2020 година, одржа седница на којашто
врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 45 став (1) од Законот за енергетика* и
член 22 од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за менување на Одлуката за издавање на
лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра
лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1) на Друштвото за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ
извоз-увоз Скопје.
Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена
од денот на приемот.
УП1 бр. 11-35/20
30 април 2020 година
Скопје
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