
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 235 став (2) од Законот за 
енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) 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 седницата одржана на 11 ноември 2021 година донесе 

 
 
 

ОДЛУКА  
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВА - ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ  

 
 

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на биогорива - производство на биодизел („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 93/11 и 102/17), издадена на Друштвото за 
производство и продажба на гориво БИОДИ-КОМ ДОО Василево. 

2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на 
биогорива - производство на биодизел („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
93/11 и 102/17) престанува да важи по службена должност, поради укинување на 
енергетската дејност производство на биогорива. 

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. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 
(во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), постапувајќи по службена 
должност утврди дека согласно Законот за енергетика* енергетската дејност производство на 
биогорива е укината. 

Согласно член 235 став (2) од Законот за енергетика*, ако во лиценцата се утврдени 
права и обврски кои не се во согласност со Законот за енергетика*, носителот на лиценцата ја 
врши енергетската дејност согласно издадената лиценца, до измена или престанување на 
важење на лиценцата од страна на Регулаторната комисија за енергетика. 

Согласно член 31 став (1) точка 2) од Правилникот за лиценци, лиценцата престанува да 
важи со укинување на енергетската дејност со закон или друг пропис.  

Регулаторната комисија за енергетика на 29 октомври 2020 година одржа седница на 
којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 235 став (2) од Законот за 
енергетика* и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука 
за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на биогорива - производство на биодизел („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.260/20) на Друштвото за производство и продажба на 
гориво БОДИ-КОМ ДОО Василево. 



По поднесена тужба за поведување на управен спор од Друштвото за производство и 
продажба на гориво БИОДИ-КОМ ДОО Василево, против Одлуката за престанок на важење на 
Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на 
биогорива - производство на биодизел, Управниот суд донесе Пресуда У-6.бр.2004/2020 од 29 
септември 2021 година, со која ја поништи оспорената одлука. 

Од образложението на Пресудата У-6.бр.2004/2020 од 29 септември 2021 година, може 
да се утврди дека причината за поништувањето на оспорената одлука е разликата во називот 
на Друштвото во одлуката за издавање и во одлуката за престанок на лиценцата.  

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека е направен превид при донесувањето 
на одлуката за престанок на лиценцата во називот на Друштвото, односно наместо Друштво за 
производство и продажба на гориво БИОДИ-КОМ ДОО Василево во одлуката беше наведено 
Друштвото за производство и продажба на гориво БОДИ-КОМ ДОО Василево. 

Регулаторната комисија за енергетика на 11 ноември 2021 година одржа седница на 
којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 235 став (2) од Законот за 
енергетика* и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци, а постапувајќи по 
Пресудата У-6.бр.2004/2020 од 29 септември 2021 година на Управниот суд, донесе Одлука за 
престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на биогорива - производство на биодизел на Друштвото за производство и 
продажба на гориво БИОДИ-КОМ ДОО Василево. 

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. 11-22/11     
11 ноември 2021 година 
Скопје         Претседател на  
     Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
 на Република Северна Македонија 
 Марко Бислимоски 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 


