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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2761. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за изменување и 

дополнување на Законот за безбедност на храната 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

72/15) се направени грешки поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА  

ХРАНАТА 

 

Во членот 20 по зборот „епидемиолошката“ треба 

да стојат зборовите: „и епизоотолошката“. 

Во членот 37 во новиот став (2) во воведната рече-

ница наместо бројот „18“ треба да стои бројот „19“. 

 

Бр. 11-2240/2 Од Законодавно-правната 

21 мај 2015 година комисија на Собранието на 

Скопје Република Македонија 

________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2762. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006, 150/2010 и 100/2011), објавува 

                                                 

О Г Л А С 
 

- За избор на претседател на Основниот суд Радо-

виш 

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  

47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 

58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 

бр. 150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 

на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ б.б., 

во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Служ-

бен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се 

подигне во електронска форма на WEB страната на 

Судскиот совет на Република Mакедонија на следната 

адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 

 

Бр. 08-777/1 Судски совет 

13 мај 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2763. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 

и 33/2015) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци 

за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по 

барањето на Друштво за производство, трговија и услу-

ги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Струмица, за издава-

ње на  лиценца за вршење на енергетска дејност Трго-

вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-

горива и горива за транспорт- трговија на големо со 

Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Ек-

стра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), на сед-

ницата одржана на 21.5.2015 година,  донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-

МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 

БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-

ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е 

V), БИОДИЗЕЛ, ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА  

ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 

 

1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Струмица, му се издава 

лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на 

големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 

и горива за транспорт- трговија на големо со Еуроди-

зел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра 

лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ). 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 

со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 

вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 

V), Биодизел, Еуросупер БС 95, 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 одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

УП1 Бр. 11-34/15  

21 мај 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА 
НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-
ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), БИ-
ОДИЗЕЛ, ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) 

И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги ТРИ-

ТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. 
„Младинска“ бр.112-7, Струмица, Република Македо-
нија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-
лемо со Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер 
БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ). 

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  
21 мај 2015 година 
 

4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 

5. Датум до кога важи лиценцата:  
21 мај 2025 година 

6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 52.03.1/15 
 
7. Број на деловниот субјект (ЕМБС) - 6875203 
  

8. Единствен даночен број – 4027013518521 
 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 

трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, 
Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен наф-
тен гас (ТНГ). 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), заради натамошна 
продажба на трговци 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 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
9 подземни резервоари и тоа: 3 резервоара од 50м3 за 
прием на Еуродизел БС (Д-Е V), 2 резервоара од 50м3 
за прием на Еуросупер БС 95, 2 резервоара од 50м3 за 
прием на Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), 1 резервоар од 50м3 за 
прием на Биодизел и 1 резервоар од 60м3 за прием на 
Течен нафтен гас (ТНГ). Резервоарите се во сопстве-
ност на Друштвото за производство, трговија и услуги 

ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Струмица и се наоѓаат 
на КП.бр 9513 што се води на Имотен лист 4101 за КО 
Младо Нагоричане.  

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросу-
пер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас 
(ТНГ) во секое време треба да ги исполнуваат пропи-
шаните минимално-техничките услови за вршење на 
дејноста. 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира Еуродизел БС (Д-Е V), Био-
дизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен 
нафтен гас (ТНГ) со капацитет определен со прописите 
со кои се уредува трговијата на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на   Еу-
родизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), најдоцна 
во рок од 30 дена по настаната промена. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 

V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
и Течен нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата мо-
же да ја врши на територијата на Република Македони-
ја и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

дизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра 
лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ); 

- обезбеди Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуро-
супер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас 
(ТНГ), со кој врши трговија на големо да ги исполнува 
пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-  субвенционирање  

Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претприја-
тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
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дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите и расходите со резултатите од работењето, како и 
паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-

ковната година да доставува Годишен извештај за фи-

нансиското и деловното работење во претходната годи-

на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  

1. набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V), 

Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 

Течен нафтен гас (ТНГ), во текот на извештајна го-

дина, презентирани согласно Табелата 1, која е соста-

вен дел на оваа лиценца; 

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 сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 

и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца;  

3. преземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-

носта; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-

на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната 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 Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-

таји за набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V), 

Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 

Течен нафтен гас (ТНГ), презентирани согласно Табе-

лата 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 

Регулаторната комисија за енергетика за сите окол-

ности, настани и промени кои што имаат или би може-

ле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 

Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 

други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

за енергетика во вршењето на  дејноста за која е изда-

дена лиценцата, увид во целокупната документација на 

носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-

рии, инсталациите, како и на средствата и опремата 

потребни за вршење на дејноста, во согласност со Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

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 об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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2764. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), како 
и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на 
Друштво за производство, дистрибуција и трговија со 
електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на лиценца за производство на 
електрична енергија, на седницата одржана на 
21.5.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштво за производство, дистрибуција и тр-

говија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Ацо Шопов“ бр.80 
Скопје, му се издава  лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија во мала 
хидроелектрана МХЕ „Камена река  125 “. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
одлука.   

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка  Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-48/15  
21 мај 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, дистрибуција и трговија 

со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. „Ацо Шопов“ бр.80 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
21.05.2015 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
21.05.2050 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 242.01.1/15 

 
6. Број на деловниот субјект – 6754732 
 
7. Единствен даночен број – 4044012505916 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Камена Ре-
ка 125“ со ИЛ бр.2446 и ИЛ бр. 174 КО Гошинце, оп-
штина Липково. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
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Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 

13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 

производство на електрична енергија, носителот на ли-

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 

функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 

енергетика да поднесе План за одржување на произ-

водните капацитети за период од пет години, годишна 

програма за реализација на планот, како и мислење за 

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 

вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 

особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 

капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-

цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 

 

14. Обврска за информирање 

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 

пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-

трична енергија  односно снабдувачот со електрична 

енергија во краен случај како и носителот на лиценца 

за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија, сите потребни податоци и информа-

ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 

правила. 

 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 
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5. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-

лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 

на услугата. 

 

18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија. 

 

19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-

несе План за физичка заштита на производните капаци-

тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 

комисија за енергетика.  

 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

22. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно пропишаниот правилник за снабдување со 

електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

23. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

Прилог 2  

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ „КАМЕ-

НА РЕКА 125“  

 

- број на производни единици (агрегати):..........еден  

- проценет животен век..............................40 години 

- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 

- тип Пелтон  со вертикално вратило 

- производител......................... ZECO, Vicenza, Italy 

- нето пад ..................................................191,65 m 

- номинален проток...................................1,284 m3/s 

- број на вртежи........................................ 750 min-1 

- максимална моќност...............................2.156 kW   

- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 

- тип - трофазен синхрон генератор   

- вратило вертикално 

- работен напон 6,3 kV  

- фреквенција 50 Hz    

- производител:.............Marelli Generators Italy, Italy 

- номинална привидна моќност.................3.000 kVA 

- номинална активна моќност.....................2.400 kW   

- број на вртежи.........................................750 min-1 

- cosφ……………………………………………....0.8 

- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 

- тип .........................................................трофазен сув 

- производител: ...............................................SEA  

- преносен однос.....................................6,3/20 kV/kV 

- моќност..................................................3.500 kVA 

- фреквенција.................................................50 Hz 



22 мај 2015  Бр. 84 - Стр. 9 

 
 

2765. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 
и 33/2015) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по 
барањето на Друштво за производство, трговија и услу-
ги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје, за из-
давање 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), на седницата одржана на 
21.5.2015 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,  
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-
ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)  

 
1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје му се из-
дава лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт- трговија на големо со  Еуро-
дизел БС (Д-Е V).   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V)“, кој што е составен дел на оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

  
УП1 Бр. 11-215/14  
21 мај 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 
ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА 
НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-
ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО 

АКТИВА ДОО Скопје, со седиште на ул. „Јадранска ма-
гистрала“ бр.114 – 1000 Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-
лемо со  Еуродизел БС (Д-Е V). 

3. Датум на издавање на лиценцата:  
21 мај 2015 година 
 

4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
21 мај 2025 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 51.03.1/15 
 
7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) - 4820843 
  
8. Единствен даночен број – 4030994174941 
 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V).   

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС (Д-Е V) заради натамошна продажба на трговци 
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 
1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 

1 резервоар со волумен од 250м3, за складирање на Еу-
родизел БС (Д-Е V). Резервоарот се наоѓа во Скопје на 
КП.бр.225 што се води на Имотен лист 52760 за КО 
Визбегово и е сопственост на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт – 
импорт Скопје. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) во секое време тре-
ба да ги исполнуваат пропишаните минимално-технич-
ките услови за вршење на дејноста. 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира Еуродизел БС (Д-Е V) со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата на големо со сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на   Еу-
родизел БС (Д-Е V)  најдоцна во рок од 30 дена по нас-
таната промена. 

 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 

V)  носителот на лиценцата може да ја врши на терито-
ријата 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 Еуро-

дизел БС (Д-Е V); 
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- обезбеди Еуродизел БС (Д-Е V) со кој врши трго-
вија на големо да ги исполнува пропишаните норми за 
квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-  субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V) во 
текот на извештајна година, презентирани согласно Та-
белата 1, која е составен дел на оваа лиценца; 

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 сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 
и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца;  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-
носта; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната 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 Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-
таји за набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V)  
презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел 
на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите окол-
ности, настани и промени кои што имаат или би може-
ле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика во вршењето на  дејноста за која е изда-
дена лиценцата, увид во целокупната документација на 
носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-
рии, инсталациите, како и на средствата и опремата 
потребни за вршење на дејноста, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 

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 об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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