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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1550.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 45 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 22 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и
214), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 април 2020 година, донесе

2 мај 2020

Член 2
По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи:
„Член 12-а
Во случаите кога Регулаторна комисија за енергетика донесува решение за отфрлање на барањето согласно член 9, односно одлука за одбивање на барањето
согласно член 12 од овој правилник, како и во случај
на откажување од поднесеното барање, упатениот надоместок за издавање, менување, продолжување и пренесување на лиценците за вршење на енергетски дејности како и за упис во регистарот, не му се враќа на
барателот.“

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 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)

Член 3
Во членот 18 во ставот (2) зборовите “и електронски во pdf. Формат“ се бришат.

1. Со оваа одлука се врши изменување на 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 и 214/19), а со тоа и на лиценцата 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) на Друштвото за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.
2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука
се врши по барање на носителот при што во Прилог 1,
точка 10, став (1) по зборовите “сопственост на Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво
Скопје” се додаваат зборовите:
“и три резервоари за трговија со ЕУРОДИЗЕЛ, R1 и
R2 со вкупен волумен од 5279m3 и R3 со вкупен волумен од 5404m3, на КП бр.5340/1 објекти бр.168 и 169,
КО Кисела Вода 2, Скопје, сопственост на Друштво за
производство, промет и услуги ХЕМИСКИ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје”.
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.

Член 5
Во членот 31 во ставот (1) по точката 2) се додава
нова точка 3) која гласи:
„3) ако носителот на привремена лиценца не започне со градба и/или не го изгради енергетскиот објект
во рокот утврден во одобрението за градење или одобрението за реконструкција или одобрението за доградба или надградба или решението за изведување на
градба, односно поставување на опрема во случај кога
за изградбата на објектот не е потребно одобрение за
градба издадени од надлежен орган согласно закон, односно во рокот за започнување со градба и/или рокот
за изградба на енергетскиот објект утврден во Законот
за градење“.
Точките 3) и 4), стануваат точки 4) и 5).
Во ставот (3) зборовите “став (1) точка 1) и 2)” се
заменуваат со зборовите “став (1) точки 1), 2) и 3)”.

УП1 бр. 11-35/20
30 април 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
1551.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 3
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седница одржана на 30 април
2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ
Член 1
Во Правилникот за лиценци (“Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 51/19, 54/19 и
214/19) во членот 6 во ставот (1) по зборот “За” се додаваат зборовите “отпочнување на постапка за”.

Член 4
Во членот 22 во ставот (1) зборовите „намалување
или зголемување“ се заменуваат со зборовите „намалување, зголемување или пренамена“.

Член 6
Во членот 32 ставот (2) се менува и гласи:
“Во случаите од став (1) точка 1) од овој член во соопштението за поднесено барање од член 8 став (5) од
овој правилник, се објавува и информација дека во текот на постапката Регулаторната комисија за енергетика може да одлучи да не одржи подготвителна седница”.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Во случаите од став (1) точки 2) и 3) од овој член,
кога Регулаторната комисија за енергетика постапува
по соодветно барање, објавува соопштение за поднесеното барање согласно член 8 ставови (5) и (6) од овој
правилник со информација дека во текот на постапката
Регулаторната комисија за енергетика може да одлучи
да не одржи подготвителна седница”.
Член 7
Во Прилогот 2 Образецот БЛ 22 се заменува со нов
Образец БЛ 22 кој е даден во Прилог и е составен дел
на овој правилник.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-1095/1
30 април 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

