
Врз основа на член 30 став (5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седница одржана на 18 октомври 
2021 година донесе  

 
 

О Д Л У К А  
за запирање на постапка за одземање на лиценца  

 
 
 

1. Постапката за одземање на лиценца на Друштвото за производство, промет и услуги 
СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, започната со Одлука за започнување на 
постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска  дејност Трговија на 
големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт - 
трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и мазут 
(М-1)  УП1 бр.11-1/21 од 5 јули 2021 година, СЕ ЗАПИРА. 
 

2. Постапката се запира согласно Записник за извршен инспекциски надзор  ИП1 бр. 09- 
16-5312 од 5 октомври 2021 година на Државниот пазарен инспекторат. 
 

3. Оваa одлука се доставува до Друштвото за производство, промет и услуги 
СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 
 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот пазарен инспекторат на Република Северна Македонија со допис 
Достава на информација за вршење на вонредни инспекциски надзори за контрола на 
мазут бр.02-1001/1 од 7 јуни 2021 година, ја извести Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во понатамошниот текст: 
(Регулаторна комисија за енергетика), дека согласно спроведениот инспекциски надзор 
од страна на Државниот пазарен инспекторат на 21 мај 2021 година, на Друштво за 
производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје му е изречен 
прекршочен платен налог врз основа на повреда на член 146 став (3) од Законот за 
енергетика*. 

Како носител на лиценца согласно 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, 
214/19, 114/20, 121/20 и 21/21), друштвото е должно да ги исполнува општите обврски 
утврдени во лиценцата, меѓу другите и обврската за почитување на законите, другите 



прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштитата на 
потрошувачите, заштитата на животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

Со оглед на тоа дека согласно изречениот прекршочен платен налог на Државниот 
пазарен инспекторат констатирана е повреда на вршење на дејноста за која е издадена 
лиценцата во поглед на непоседување на оперативни резерви на мазут (М-1), 
Регулаторната комисија за енергетика согласно член 30 став (1) точка 2) од Правилникот 
за лиценци (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) утврди дека друштвото не ја врши дејноста за која е 
издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика* и други 
закони, како и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика* и 
со тоа постои причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата.  

Врз основа на наведеното, а согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* и 
член 30 став (2) од Правилникот за лиценци, со Известување бр.11-1/21 од 9 јуни 2021 
година Регулаторната комисија за енергетика го задолжи друштвото  во рок од 7 дена 
од добивање на известувањето, да се произнесе во врска со настанатото прекршување 
на одредбата на член 146 став (3) од Законот за енергетика* и одредбите на 
Правилникот за нивото и начинот на пресметка на оперативните резерви (“Службен 
весник на Република Северна Македонија” бр. 91/21), како причина за отпочнување на 
постапка за одземање на лиценцата. 

        Во оставениот рок друштвото носител на лиценцата достави писмен одговор во 
врака со настанатото прекршување бр.11-1/21 од 21 јуни 2021 година, во кој побара 
дополнителен рок за да се отстранат недостатоците. 
 
        Регулаторната комисија за енергетика со Одлука за започнување на постапка за 
одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – 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) бр. 11-1/21 од 5 
јули 2021 година го задолжи носителот на лиценцата во рок од 90 дена од денот на 
прием на  одлуката да достави  доказ, Записник од Државен пазарен инспекторат дека 
поседува оперативни резерви на мазут (М-1). 
        Државниот пазарен инспекторат, со допис од 7 октомври 2021 година заведен 
во архивата на Регулаторна комисија за енергетика бр.11-1/21 од 15 октомври 2021 
година, достави Записник за извршен инспекциски надзор кај друштвото ИП1 бр.09-
16-5312 од 5 октомври 2021 година.  
       Во Записникот се констатира дека Друштвото за производство, промет и услуги 
СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, поседува оперативните резерви на мазут 
(М-1). 
   
       Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа 
одлука. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваa одлука може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од 

денот на приемот. 
 

УП1 бр.11-1/21 
18 октомври 2021 година 
Скопје 
 
                                                              

  

                                                                                                                            Претседател на 
                                                       Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 
                                                                                на Република Северна Македонија 
 
                                                                                              Марко Бислимоски 

                                                                                                

 

 



Në bazë të nenit 30 paragrafi (5) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr. 51/ 19, 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 18 
tetor 2021, miratoi  

 
 

V E N D I M  
për ndërprerjen e procedurës së marrjes së licencës  

 
 
 

1. Procedura e marrjes së licencës së Shoqërisë së Prodhimit, të Qarkullimit dhe të 
Shërbimeve “SUPERTREJD” SHPKNJP import-eksport Shkup, e filluar me Vendimin për 
Fillimin e Procedurës së Marrjes së Licencës për Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike të 
Tregtisë me Shumicë me Naftë të Papërpunuar, me Derivate të Naftës, me Biokarburante 
dhe me Karaburante për Transport - Tregti me Shumicë me Eurosuper BS 95, me 
Eurodizel BS, me Ekstra të Lehtë (EL-1) dhe me mazut (M-1) PA1 nr.11-1/21, datë 5 korrik 
2021, NDËRPRITET. 
 

2. Procedura ndërpritet në përputhje me Procesverbalin për mbikqyrjen inspektoriale të kryer IP1 
nr. 09-16-5312,  datë 5 tetor 2021 të Inspektoratit Shtetëror të Tregut. 
 

3. Ky vendim të dërgohet te Shoqëria e Prodhimit, e Qarkullimit dhe e Shërbimeve 
“SUPERTREJD” SHPKNJP import-eksport, Shkup. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator 
të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
 

 
 

PA1 nr.11-1/21 
18 tetor 2021 
Shkup 
 
                                                              

                                                                                                                          

    
 

Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës 

dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut 

Марко Бислимоски 


