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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3583.
Врз основа на член 70 од Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/15, 231/15 и 11/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
јавнообвинителските службеници изнесува 76,8 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува започнувајќи со исплатата на плата за месец јануари 2018 година.
Бр. 44-6906/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3584.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Охрид,
за потребите на Општинското основно училиште
„Живко Чинго“ Охрид.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7586/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3585.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Тетово,
за потребите на Средното општинско училиште „Кирил Пејчиновиќ“ Тетово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Тетово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7587/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
3586.
Врз основа на член 59 став (7) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16
и 142/16), министерот за информатичко општество и
администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТOT ЗА
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ КАКО И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА
ПОЛОЖЕН ИСПИТ
Член 1
Во Правилникот за начинот на спроведување на испитот за административно управување како и формата
и содржината на потврдата за положен испит („Службен весник на Република Македонија“ број 142/14), во
член 2, во ставот 2 зборовите „март, април, мај, јуни,
септември, октомври и декември,“ се заменуваат со
зборовите „ текот на целата тековна година,“.
Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
„(1) Кандидатот заинтересиран за полагање на испитот за административно управување (во натамошниот текст: кандидатот), електронски пополнува пријава
за полагање на испитот, во која се внесуваат следните
податоци: органот или институцијата во која е вработен кандидатот, односно приватна фирма во која е вработен, односно дека кандидатот не е вработен; име и
презиме, датум и место на раѓање на кандидатот; место

на живеење, назив на работно место, одделение, сектор, шифра на работно место и звање, односно опис на
работно место, односно дека кандидатот не е вработен;
дали кандидатот претходно го полагал испитот за административно управување, колку пати полагал и датум(и) на полагањето и терминот на кој се пријавува
за полагање на испитот.
Член 3
Во член 5 во ставот 7 зборовите „24 месеци“ се заменуваат со зборовите „12 месеци“,.
Член 4
Во член 9 ставот 2 се менува и гласи:
„(2) Известувањето од став (1) на овој член, ги содржи следните податоци: датум и час на полагањето,
листа на кандидати кои полагале и податоци за секој
кандидат од листата идентификациски код, како и сите
податоци кој што кандидатите ги пополнуваат согласно член 3 став (1) од овој правилник, резултати, односно освоени бодови поодделно за секој дел од испитот и
збирен резултат, како и исход од испитот – положил/не
положил.“
Во ставот (4) пред зборот „Известувањето“ бројот
„(54)“ се заменува со бројот „(4)“.
Ставот (4) се менува и кој гласи:
„(4) Известувањето од став (3) на овој член, содржи: датум и час на полагањето, листа на кандидати од
соодветната институција кои го полагале испитот и податоци за секој кандидат од листата идентификацискиот код; име и презиме, датум и место на раѓање на кандидатот, место на живеење; резултати, односно освоени бодови поодделно за секој дел од испитот и збирен
резултат, како и исход од испитот – положил.“
Член 5
Во член 10 ставот 1 се менува и гласи:
„(1) На кандидатот кој го положил испитот за административно управување, од страна на Академијата за
стручно усовршување на административните службеници, му се издава потврда за положен испит за административно управување, која ги содржи следниве податоци: датум, час и место на полагање, име и презиме,
датум и место на раѓање, место на живеење и идентификациски код.“
Член 6
„Образец – П1, Потврда за положен испит за административно управување“, се заменува со нов „Образец
– П1, Потврда за положен испит за административно
управување“, кој е даден во прилог на овој правилник
и е негов составен дел.
Член 7
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12/2-4069/1
18 декември 2017 година
Скопје

Министер,
Дамјан Манчевски, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3587.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16), член 40 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11,
135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 9 од Одлуката за начинот и постапката на известување за трансакции со нерезиденти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 87/14), гувернерот на Народната банка
на Република Македонија донесе
УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА
СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ
И НА МЕЃУКОМПАНИСКИОТ ДОЛГ НА КАПИТАЛНО ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ ВРЗ ОСНОВА
НА ВЛОЖУВАЊА ВО СТРАНСТВО
1. Во Упатството за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа
на вложувања во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/14 и 200/16), во точка 2,
по став 14 се додаваат два нови става, кои гласат:
„Акции се хартии од вредност со кои инвеститорот
се стекнува со право на сопственост на дел од претпријатието – издавач на хартиите од вредност, пропорционално на бројот на хартиите од вредност што ги поседува во вкупниот капитал и коишто можат да му дадат
право на глас, право на дивиденда и право на дел од остатокот од вредноста на претпријатието“.
„Удели и акции во инвестициски фонд се уделите,
односно акциите издадени од инвестициските фондови.”
2. Во точка 3 се додава нов став 1, кој гласи:
„Инвеститорите се обврзани да ја известуваат Народната банка согласно со подзаконскиот акт кој ги регулира начинот и постапката на известување за трансакциите со нерезиденти, конкретно за состојбата и
промените на капиталот и меѓукомпанискиот долг на
капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во странство. По исклучок, за вложувањата во
странство во претпријатија со организациска форма
„акционерско друштво“ и со учество под 10% во издадените акции, како и за вложувањата во удели и акции
во инвестициски фондови, инвеститорите немаат обврска да известуваат согласно со ова упатство“.
Ставовите 1, 2, 3,4 и 5 стануваат ставови 2, 3, 4, 5 и
6.
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3. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.
У бр. 38036
13 декември 2017 година
Гувернер,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3588.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14,153/15 и 6/16), член 40 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11,
135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 9 од Одлуката за начинот и постапката на известување за трансакции со нерезиденти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 87/14), гувернерот на Народната банка
на Република Македонија донесе
УПАТСТВО
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И НА МЕЃУКОМПАНИСКИОТ ДОЛГ НА КАПИТАЛНО ПОВРЗАНИТЕ
СУБЈЕКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ВЛОЖУВАЊА ОД
СТРАНСТВО
1. Во Упатството за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа
на вложувања од странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/14 и 200/16), во точка 3
се додаваат два нови става 1 и 2, кои гласат:
„Претпријатијата во кои се инвестира се обврзани
да ја известуваат Народната банка за состојбата и промените на капиталот и меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувањата од странство, доколку се избрани во примерокот на
известувачи, а согласно со подзаконскиот акт кој ги регулира начинот и постапката на известување за трансакциите со нерезиденти. Претпријатијата во кои се
инвестира ќе бидат соодветно писмено известени за
вклучувањето во примерокот. Обврската за известување трае сѐ до нивното отповикување по пат на писмено
известување од страна на Народната банка.
„По исклучок од став 1 на оваа точка, претпријатијата во кои се инвестира со организациска форма „акционерско друштво“ се ослободуваат од обврската да
известуваат за вложувањата на нерезиденти – портфолио-инвеститори (помалку од 10% учество во издадените акции), додека за сите други видови инвеститори
(директен инвеститор, индиректен инвеститор и инвеститор со хоризонтална поврзаност во синџирот) обврската за известување останува во сила“.
Ставовите 1,2,3,4,5 и 6 стануваат ставови 3, 4, 5, 6,
7 и 8.
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Во ставот 1 кој станува став 3 зборот: „Претпријатието“ се заменува со зборовите: „Согласно со став 1
и став 2 од оваа точка, претпријатието”.
2. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.
У бр. 38039
13 декември 2017 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3589.
Врз основа на член 10, точка 4), а во врска со член
81, став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска
болест во Република Македонија по потекло од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/17 и 178/17), во членот 1 став (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:
“ - Стара Загора/Stara Zagora,”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-3449/4
12 декември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
3590.
Врз основа на член 10, точка 4), а во врска со член
81, став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО
ХОЛАНДИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Флеволанд/Flevoland во Кралството Холандија.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1, став (2), точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
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на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-4301/1
12 декември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3591.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 и
член 43, став 2 од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16,
53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен
весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13,
33/15 и 207/16), на седницата одржана на 15.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V),
ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98, ЕКСТРА
ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98,
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), изда(*1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот
сертификат или други документи што ја придружуваат пратката
со живи животни, аквакултура и производи од животинско
потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и
преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со
Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29
ноември 2007 година за здравствените барања на животните и
јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарноздравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо
и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе
од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК,
CELEX бр. 32007D0777.

дена со Одлука Бр. 02-909/1 од 06.09.2005 година, изменета со Одлука УП1 Бр. 11-57/11 од 14.11.2011 година, изменета со Одлука УП1 Бр. 11-57/11 од
04.09.2015 година, изменета со Одлука УП1 Бр. 1157/11 од 14.09.2015 година, продолжена со Одлука
УП1 Бр. 11-57/15 од 15.09.2015 година и изменета со
Одлука УП1 Бр. 11-57/11 од 03.08.2016 година, на
Друштвото за трговија со нафтени деривати и услуги
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 75/05, 159/11,
155/15, 158/15, 161/15 и 146/16), се менува по службена
должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е
V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и
Течен нафтен гас (ТНГ)“ кој што е составен дел на оваа
Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 11-57/11
15 декември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА
ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98, ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН
НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија на нафта и нафтени деривати и
услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје,
Бул.Партизански одреди бр.18, 1000 Скопје, Република
Македонија.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас
(ТНГ).
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3. Датум на издавање на лиценцата:
6 септември 2005
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Период на продолжување на лиценцата:
10 години
6. Датум до кога важи лиценцата:
6 септември 2025
7. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 01.03.1/05.2/11.2/15.2/15.3/15.2/16.2/17
8. Број на деловниот субјект – 5993539
9. Единствен даночен број – 4030005551138
10. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел
БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.
11. Деловни простори и простории во кои ќе се
врши енергетската дејност со карактеристики на
објектите, постројките, опремата и инсталациите
За вршење на енергетската дејност ќе се користат
10 резервоари и тоа:
- 3 резервоари од 1320 м3 за прием на Еуродизел
БС (Д-Е V),
- 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Еуросупер БС
95,
- 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Еуросупер БС
98,
- 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Екстра лесно 1
(ЕЛ-1) и
- 4 резервоари од по 100 м3 за прием на Течен нафтен гас (ТНГ).
Резервоарите се во сопственост на Друштвото за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и се наоѓаат на КП.бр 128/6
KO Штип.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98,
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), во секое време да ги исполнуваат пропишаните минималнотехничките услови за вршење на дејноста.
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Носителот на лиценцата е должен во секое време да
поседува или да има обезбедено право на користење на
склад со резервоарски капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата на големо со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V),
Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположивиот капацитет за складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), најдоцна
во рок од 30 дена по настаната промена.
12. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС
95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен
нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може да ја
врши на територијата на Република Македонија и во
странство.
13. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт;
- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на
потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- ги почитува техничките правила, нормативи и
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари, и
- ги почитува правилниците и другите прописи кои
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности и
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.
14. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
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талот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
15. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел
БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), во текот на
извештајната година;
2. годишна сметка и финансиски извештај составен
од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценци;
3. превземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба;
4. извршување на програмата за ремонти во извештајна година;
5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност;
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6. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и
8. бизнис план за тековната година.
16. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
17. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,
увид во целокупната документација на носителот на
лиценцата, објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
18. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.
19. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
3592.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и
член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), 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 мазут М-1, УП1 бр.11-98/17 од
15.8.2017 година на Друштвото за производство, промет и услуги ЕВРОТИМ ГДС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, на седницата одржана на 15.12.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
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 МАЗУТ (М-1)
1. Се издава Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт –
трговија на големо со мазут (М-1) на Друштвото за
производство, промет и услуги ЕВРОТИМ ГДС увозизвоз ДООЕЛ Кичево.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт - трговија на големо со мазут (М-1), се утврдени во Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени
деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија
на големо со мазут (М-1),“ кој што е составен дел на
оваа Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 11-98/17
15 декември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА
ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО МАЗУТ (М-1)
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, промет и услуги ЕВРОТИМ ГДС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со седиште на
ул. „Питу Гули“ бр.63 Кичево, Република Македонија.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут (М-1).
3. Датум на издавање на лиценцата:
15 декември 2017 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
15 декември 2027 година
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6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 58.03.1/17
7. Број на деловниот субјект – 7045778
8. Единствен даночен број – 4012015511551
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца
се смета купување од земјата и странство на мазут (М1), заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.
10. Деловни простори и простории во кои ќе се
врши енергетската дејност со карактеристики на
објектите, постројките, опремата и инсталациите
За вршење на енергетската дејност трговија на големо на мазут (М-1) ќе се користи 1 (еден) резервоар со
волумен од 2000м3. Резервоарот се наоѓа во Ресен,
с.Царев Двор на КП 4572/2, објект број 4, согласно
Имотен лист 7229 за КО Ресен. Резервоарот Барателот
го има земено под закуп, а истиот е сопственост на АЕПЕТРОЛ ДООЕЛ с.Царев Двор - Ресен.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
со мазут (М-1), во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на
дејноста.
Носителот на лиценцата е должен во секое време да
поседува или да има обезбедено право на користење на
склад во кој се складираат нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со капацитет определен со
прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположивиот капацитет за складирање на нафтени
деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во
рок од 30 дена по настаната промена.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут (М-1), носителот на лиценцата
може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.
12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт;
- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;
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- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на
потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- ги почитува техничките правила, нормативи и
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари, и
- ги почитува правилниците и другите прописи кои
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности и
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Мазут (М-1);
2. годишна сметка и финансиски извештај составен
од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценци;
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3. превземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба;
4. извршување на програмата за ремонти во извештајна година;
5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност;
6. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и
8. бизнис план за тековната година.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,
увид во целокупната документација на носителот на
лиценцата, објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
17. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
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