
  Врз основа на член 50 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.124/15 и 65/18) и член 23 став (1) точка 4 од Статут бр. 01-391/2 од 26 август 
2011 година и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 февруари 2021 
година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на барање за враќање во поранешна состојба 

 
1.    Барањето за враќање во поранешна состојба на Друштвото за производство, услуги и 

трговија ЕУРОПЕТРОЛ - МТ ДОО с.Калуѓерица, Радовиш УП1 бр.11-199/20 од 15 
февруари 2021 година, СЕ ОДБИВА. 
 

2.     Се задолжуваат стручните служби ова решение да го достаат до барателот. 

3.     Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува 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 
 

         Друштвото за производство, услуги и трговија ЕУРОПЕТРОЛ – МТ ДОО с.Калуѓерица 
Радовиш со седиште во населено место без уличен систем бр.1 с.Калуѓерица Радовиш (во 
понатамошниот текст: Друштво), до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), 
достави Барање за враќање во поранешна состојба УП 1 бр.11-199/20 од 15 февруари 2021 
година. (во натамошниот текст: Барање). Во Барањето Друштвото наведе дека документацијата 
кон барањето за издавање на лиценцата, која е доставена по истек на дополнителниот рок до 
Регулаторната комисија за енергетика е задоцнета не по вина на барателот, туку поради 
состојбата со пандемијата и не е земен во предвид начинот на функционирање на државната 
администрација како и работното време во услови на пандемија.   
         Регулаторната комисија за енергетика утврди дека наводите од барањето се неосновани 
поради следното: 
Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по барањето 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 Екстралесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1) и Еуродизел БС, УП1 бр. 11-199/20 од  9 февруари 2021 година  согласно член 9 став (2) 
од Правилникот за лиценци („ Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.51/19, 
54/19, 214/19, 114/20 и 246/20) со Известување за непотполно барање УП1 бр.11-199/20 од 29 
декември 2020 година го задолжи  Друштвото во рок од 20 дена од приемот да достави: 

- Ново Овластување и Изјавата за веродостојност на податоци согласно Правилникот 
за лиценци, 

- Изјава за веродостојност на лицето овластено за доставување на податоци и 
информации, 

- Нов имотен лист со заведени резервоари заедно со капацитетот,  
- Основен проект или проект на изведбана состојба (фаза машинство и електрика) од 

овластени инженери за таков вид на проекти,  
- Одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички 

преглед и ставање во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или 
поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон, 

- Елаборат за оценка на влијанието врз животна средина, одобрен од Министерство 
за животна средина, 



 -    Договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на систем за  
      заземјување и систем за громобранска заштита,  
- Табеларен преглед со број и капацитет на резервоари и видови на нафтени 

деривати, 
- Табеларен преглед на очекувана годишна продажба за Еуродизел БС. 

Друштвото го прими известувањето на 11 јануари 2021 година, видно од Повратница за 
препорачана пратка RB 184304193 и со допис бр.11-199/20 од 27 јануари 2021 година насловен 
како Допуна (документи) по барање, дoстави само дел од бараната документација, а не 
достави: 

- Нов имотен лист со заведени резервоари заедно со капацитетот,  
- Основен проект или проект на изведбана состојба (фаза машинство и електрика) од 

овластени инженери за таков вид на проекти,  
- Целосен извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите 

машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид 
на проекти, согласно закон, 

- Елаборат за оценка на влијанието врз животна средина, одобрен од Министерство 
за животна средина, 

  со што до истекот на дополнителниот рок од 20 дена (31 јануари 2021 година), не ги достави сите 
потребните документи согласно Правилникот за лиценци. 
На 1 февруари 2021 година, Друштвото по електронска пошта достави барање за мирување на 
постапката за издавање на лиценца. Барањето не беше прифатено бидејќи беше доставено по 
истекот на дополнителниот рок. 
        Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по Барањето, а согласно член 50 од 
Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015 и 
65/2018), утврди дека барателот не постапил согласно член 48 став (1) од истиот закон, согласно 
кој странката е должна во предлогот за враќање во поранешна состојба да ги изнесе 
околностите кои го предизвикале пропустот и тие околности да ги стори веројатни. 

           Барателот кон Барањето не достави писмени докази за документите кои недостасуваат, 
односно кога и до кој надлежниот јавен орган ги доставил барањата за добивање на потребната 
документација и не ги сторил веројатни околностите кои го предизвикале пропустот. 

                           Со оглед на горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.  
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од 
денот на приемот. 

 
 
УП1 бр. 11-199/20   
22 февруари 2021 година   
 Скопје                                                                                 
                                                                                                        Заменик претседател на  
                                                                           Регулаторна комисија за енергетика и водни  услуги  
                                                                                              на Република Северна Македонија             
                                                                                                        Enver Elmazi           
 

  


