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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1979.
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 29/05, 36/11, 104/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.8.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ЗАРАДИ
ЗГОЛЕМЕНА ПОЈАВА НА ПОЖАРИ НА ДЕЛ
ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Македонија
и тоа на подрачјата на општините Македонски Брод и
Чашка, заради зголемена појава на пожари.
Мерките и активностите согласно утврдената кризна состојба ќе се преземаат на подрачјата од став 1 на
овој член кои се зафатени со кризната состојба и каде
се манифестираат причините наведени во став 1 на овој
член.
Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука се
активира Главниот штаб при Центарот за управување
со кризи кој ќе биде во постојано заседавање.
Главниот штаб при Центарот за управување со кризи од 6.8.2017 година до 24:00 часот да изготви акциски план за превенција и справување со пожарите на
подрачјата од член 1 на оваа одлука, со целосен преглед на расположливи човечки и материјално - технички ресурси и план на координирано дејствување во
кризните подрачја.
Член 3
Органите на државната управа да преземат мерки и
активности, согласно прописите за управување со
кризи.
Член 4
Постоењето на кризната состојба утврдена со оваа
одлука ќе трае 30 дена од денот на нeјзиното влегување
во сила.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4411/1
5 август 2017 година
Скопје

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

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1980.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 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 21.7.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО
ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ
СО БИОГОРИВА - ТРГОВИЈА СО ЕКСТРАЛЕСНО
МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1), ЕУРОДИЗЕЛ
БС И ЕУРОСУПЕР БС 95
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина
на течни горива од фосилно потекло што се користат за
транспорт со биогорива - трговија со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер
БС 95, издадена со Одлука УП1 Бр. 07-20/10 од
1.11.2010 година, на Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги Стерјовски Митре МИТ ОИЛ
увоз-извоз ДОО Ресен („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 144/10), 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 Екстралесно масло за
домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95,
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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95“ 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. 07-20/10
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
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 ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1),
ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕУРОСУПЕР БС 95
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги Стерјовски Митре МИТ ОИЛ увоз-извоз ДОО Ресен, со седиште на ул.Борис Кидрич бр.178 Ресен, 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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.
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3. Датум на издавање на лиценцата:
1 ноември 2010 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
1 ноември 2020 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 18.03.1/10.2/17
7. Број на деловниот субјект – 5556074
8. Единствен даночен број – 4024001105257
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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 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 ќе се користат 3
резервоари секој со волумен од по 100 м3 и тоа 1 за
складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло
за домаќинство (ЕЛ-1), 1 за складирање на Еуро дизел
БС и 1 за складирање на Еуро супер БС 95, кои Трговското друштво за градежништво, трговија и услуги
Стерјовски Митре МИТ ОИЛ увоз-извоз ДОО ги има
земено под закуп од ЕЕИИ Мокел Битола, лоцирана на
ул. „Прилепска“ бр.90 Битола.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, со
капацитет определен со прописите со кои се уредува
трговијата на големо со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположивиот капацитет за складирање на Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и
Еуросупер БС 95, 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 Екстралесно масло за домаќинство
(ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 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:
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- 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.
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 - Екстралесно
масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 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. преземени мерки во текот на извештајната година за:
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- 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 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 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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
1981.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
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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 21.7.2017 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 ЕКСТРАЛЕСНО МАСЛО
ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1) И ЕУРОДИЗЕЛ БС
1. Лиценцата за вршење 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 издадена со Одлука УП1 Бр. 07-41/10 од 10.12.2010
година и измената со Одлука УП1 Бр. 11-75/12 од
22.1.2013 година, на Друштвото за производство, услуги и трговија ЕУРОПЕТРОЛ - МТ ДОО с.Калуѓерица
Радовиш („Службен весник на Република Македонија“
бр. 160/10 и 16/13), 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 Екстралесно масло за
домаќинство (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, 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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуродизел БС “ 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. 07-41/10
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
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 ЕКСТРАЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1)
И ЕУРОДИЗЕЛ БС
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОПЕТРОЛ - МТ ДОО с. Калуѓерица Радовиш, со седиште с.Калуѓерица бр.1 Радовиш, 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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и
Еуродизел БС.
3. Датум на издавање на лиценцата:
10 декември 2010 година
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4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
10 декември 2020 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 21.03.1/10.2/13.2/17
7. Број на деловниот субјект – 5868297
8. Единствен даночен број – 4023004114811
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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, 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
Приемот и испораката на нафтените деривати ќе се
врши во склад за нафта и нафтени деривати од 2 резервоара со капацитет од по 100 м³ каде поединечно ќе се
чува екстра лесно Масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, кој се во сопственост на ЕУРОПЕТРОЛ МТ ДОО с.Калуѓерица бр.1 Радовиш, на КП 1072/5 заведено во Агенцијата за катастар на недвижности.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)
и Еуродизел БС, 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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата на големо со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуродизел БС.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположивиот капацитет за складирање на Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуродизел БС,
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 Екстралесно масло за домаќинство
(ЕЛ-1) и Еуродизел БС, 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 - Екстралесно
масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, 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. преземени 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,
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- 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 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 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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
1982.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 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 21.7.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО
ГОРИВО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ
СО БИОГОРИВА - ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВА (ЕЛ-1) И ЕУРО
ДИЗЕЛ БС
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина
на течни горива од фосилно гориво што се користат за
транспорт со биогорива - трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, издадена со
Одлука УП1 Бр. 07-42/10 од 10.12.2010 година, на
Друштвото за трговија и услуги МОТОЦЕНТАР ГРУП
ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/10), 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 Екстра лесно масло
за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, 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 Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС“ 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. 07-42/10
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
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 ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВА (ЕЛ-1)
И ЕУРО ДИЗЕЛ БС
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги МОТОЦЕНТАР
ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Перо Наков“
б.б. 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 Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и
Еуро дизел БС.
3. Датум на издавање на лиценцата:
10 декември 2010 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
10 декември 2020 година
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6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 22.03.1/10.2/17
7. Број на деловниот субјект – 6534180
8. Единствен даночен број – 4043009502667
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 Екстра
лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС,
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 ќе се користат 2
резервоари секој со волумен од по 500 м3 и тоа 1 за
складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло
за домаќинство (ЕЛ-1) и 1 за складирање на Еуро дизел
БС, кои Друштвото за трговија и услуги МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје ги има купено од Друштвото на големо и мало ЕУРОМИЛК Јорданчо и Горан
ДОО увоз-извоз Скопје.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ1) и Еуро дизел БС, 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 Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата на големо со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположивиот капацитет за складирање на Екстра
лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС,
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 Екстра лесно масло за домаќинства
(ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, 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;
- 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;
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- 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 - Екстра лесно
масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, 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. преземени 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,
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- 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 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 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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
1983.
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 21.7.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНСПОРТ НА СУРОВА НАФТА ИЛИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПРЕКУ
НАФТОВОДИ, ОДНОСНО ПРОДУКТОВОДИ
1. Во Одлуката УП1 Бр. 07-75/10 од 28.4.2011 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност транспорт на сурова нафта или нафтени деривати
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преку нафтоводи, односно продуктоводи, на Претпријатие за нафтени цевоводи Солун-Скопје-ВАРДАКС
АД - Подружница ВАРДАКС Скопје („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/11), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 27.01.1/11.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Во алинејата 5, која станува алинеја 6 зборовите
“Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите “Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности и Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари”;
1.3 Во точка 14 став 2 потточка 2.1 зборовите “,
презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел
на оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 15 се менува и гласи:
“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.”
1.5 Во точка 16, 17 и 18 зборовите “Правилникот за
условите, начинот и постапката за издавање, менување,
продолжување и одземање нa лиценци за вршење на
енергетски дејности” се заменуваат со зборовите “Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности”.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-75/10
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

1984.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 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 21.7.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, издадена со Одлука Уп1 Бр.
11-11/11 од 13.4.2011 година на Друштвото за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Ижиште Македонски Брод („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/11), се менува по
службена должност.
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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 Екстра лесно масло
за домаќинства (ЕЛ-1), Еуродизел БС, Еуросупер БС 98
и Еуросупер БС 95, 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 Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1), Еуродизел БС, Еуросупер БС 98 и Еуросупер БС 95“ 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 донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 11-11/11
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
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 ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВА (ЕЛ-1),
ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕУРОСУПЕР БС 98 И ЕУРОСУПЕР БС 95
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги
ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница,
Пласница, со седиште во Пласница, населено место без
уличен систем бр.1 Пласница, 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 Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1), Еуродизел БС, Еуросупер БС 98 и Еуросупер БС 95.
3. Датум на издавање на лиценцата:
13 април 2011 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
13 април 2021 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 26.03.1/11.2/17
7. Број на деловниот субјект – 5312566
8. Единствен даночен број – 4018999101772
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 Екстра
лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1), Еуродизел БС, Еуросупер БС 98 и Еуросупер БС 95, 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 ќе се користат: 3
резервоари секој со волумен од по 100 м3 и тоа 1 за
складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло за
домаќинство (ЕЛ-1), 1 за складирање на Еуродизел БС и
1 резервоар за складирање на Еуросупер БС-98 и 2 резервоари од по 50 м3 за складирање на Еуросупер БС-95,
кои се наоѓаат во североисточниот дел од градежната
парцела на ПУЦКО ПЕТРОЛ – Македонски Брод.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт, 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 сурова
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 Екстра лесно масло за домаќинства
(ЕЛ-1), Еуродизел БС, Еуросупер БС 98 и Еуросупер
БС 95, 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;
- 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;
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- 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 - Екстра лесно
масло за домаќинства (ЕЛ-1), Еуродизел БС, Еуросупер
БС 98 и Еуросупер БС 95, 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. преземени 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.
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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 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 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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
1985.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 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 21.7.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт издадена со Одлука УП1 Бр. 11-19/11 од
20.6.2011 година, на Друштвото за промет со нафта и
нафтени деривати ГЛОБАЛ ИНЕРНАТИОНАЛ ДОО
увоз-извоз Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/11), 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 Екстралесно масло за
домаќинство (ЕЛ-1), 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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“
кој што е составен дел на оваа Одлука.
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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. 11-19/11
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
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 ЕКСТРАЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1)
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за промет со нафта и нафтени деривати
АДМИРАЛ - ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.Вамбел бр.5-1/4, Скопје-Гази Баба, 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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1).
3. Датум на издавање на лиценцата:
20 јуни 2011 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
20 јуни 2021 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 28.03.1/11.2/17
7. Број на деловниот субјект – 6476058
8. Единствен даночен број – 4057009501386
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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), 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 ќе се користи 1
надземен челичен резервоар со волумен од 100 м3 и
тоа за складирање на нафтениот дериват Екстра лесно
масло за домаќинство (ЕЛ-1), кој се наоѓа во дворното
место на производните погони на ТИ „КИМИКО“ Струга.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ1), 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 Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), со капацитет определен со прописите
со кои се уредува трговијата на големо со Екстралесно
масло за домаќинство (ЕЛ-1).
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположивиот капацитет за складирање на Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), 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 Екстралесно масло за домаќинство
(ЕЛ-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;
- 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.
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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 - Екстралесно
масло за домаќинство (ЕЛ-1), 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. преземени 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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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17. 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.
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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
1986.
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 21.7.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
БИОГОРИВА – ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ
1. Во Одлуката УП1 бр.11-22/11 од 8.7.2011 година
за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност
производство на биогорива – производство на биодизел на Друштвото за производство и продажба на гориво БИОДИ-КОМ ДОО - Василево („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 73/13), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“БГ - 02.01.1/11.2/17”;
1.2 Во точка 11 став 1 по алинејата 3 се додава нова
алинеја 4 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Во алинејата 4, која станува алинеја 5 зборовите “Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање,
менување и одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите „Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности“.
1.3 Во точка 13 став 2 потточка 2.1 зборовите “,
презентирано согласно Табелата 1, која е составен дел
на оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 14 се менува и гласи:
“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.”
1.5 Во точка 15, 16 и 17 зборовите “Правилникот за
условите, начинот и постапката за издавање, менување
и одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите „Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности“.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-22/11
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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1987.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 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 21.7.2017 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 ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРАЛЕСНО 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 Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстралесно ЕЛ-1 и Течен
нафтен гас (ТНГ) издадена со Одлука УП1 Бр. 11-26/11
од 08.07.2011 година и изменета со Одлука УП1 Бр. 1126/11 од 26.09.2012 година, на Друштвото за трговија,
транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11 и 121/12), 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 Еуросупер БС 95,
Еуродизел БС, Екстралесно 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 Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстралесно 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. 11-26/11
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
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 ЕУРОСУПЕР
БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРАЛЕСНО ЕЛ-1 И ТЕЧЕН
НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија, транспорт и угостителство
ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци, со седиште
на ул.7 ми Септември бр.62 Кавадарци, 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 Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстралесно
ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ).
3. Датум на издавање на лиценцата:
8 јули 2011 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
8 јули 2021 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 30.03.1/11.2/12.2/17
7. Број на деловниот субјект – 5562295
8. Единствен даночен број – 4011001117382
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 Еуросупер
БС 95, Еуродизел БС, Екстралесно ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ), 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
Приемот и испораката на нафтените деривати ќе се
врши во склад за нафта и нафтени деривати што се наоѓа на КП бр.3277, бр.3292 и бр.3293 КО Сирково-Росоман, во сопственост на Друштвото за трговија, транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Кавадарци. Вкупниот капацитет на складот е 1015 м3,
од кои: 2 резервоари од по 50 м3 меѓусебно поврзани и
1 резервоар од 350 м3 за складирање на Еуродизел БС;
1 резервоари од 100 м3 за складирање на Еуросупер БС
95; 1 резервоари од 315 м3 за складирање на Екстралесно гориво (ЕЛ-1) и 1 резервоар од 150 м3 за складирање на течен нафтен гас (ТНГ).
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстралесно ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ), 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 складира Еуросупер БС 95, Еуродизел
БС, Екстралесно ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ), со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС,
Екстралесно 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 Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстралесно ЕЛ-1 и Течен
нафтен гас (ТНГ), најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.
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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 Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстралесно ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ), 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;
- 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 - Еуросупер
БС 95, Еуродизел БС, Екстралесно 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,
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- 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. преземени 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 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 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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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1988.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 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 21.07.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА СО ТЕЧЕН
НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт - трговија со Течен нафтен гас (ТНГ), издадена со Одлука УП1 Бр. 11-30/11 од 08.07.2011 година на Друштвото за трговија и услуги НАС МБД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 93/11), 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 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 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. 11-30/11
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
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 ТЕЧЕН НАФТЕН
ГАС (ТНГ)
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги НАС МБД ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.Јосиф Даскалов
бр.6, Скопје- Ѓорче Петров, 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 Течен нафтен гас (ТНГ).
3. Датум на издавање на лиценцата:
8 јули 2011 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
8 јули 2021 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 29.03.1/11.2/17
7. Број на деловниот субјект – 5923018
8. Единствен даночен број – 4030004526415
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 Течен
нафтен гас (ТНГ), 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 ќе се користат 3
резервоара со волумен од по 100 м3 во сопственост на
ДПТУ Стакларница Стаклена волна ДОО Скопје закупен од страна на ДТУ НАС МБД ДООЕЛ Скопје.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со течен нафтен гас (ТНГ), кои во секое време треба да ги исполнуваат пропишаните минималнотехничките 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 складира течен нафтен гас (ТНГ), со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со 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 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 сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ), 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;
- 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;
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- 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 - 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. преземени 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;
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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 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 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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
1989.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 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 21.07.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ЕКСТРАЛЕСНО МАСЛО (ЕЛ-1), ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕУРОСУПЕР БС 95
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт - Екстралесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел
БС и Еуросупер БС 95, издадена со Одлука УП1 Бр. 11-
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31/11 од 08.07.2011 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги МОБИ ПЕТРОЛ увоз-извоз
ДООЕЛ Охрид („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11), 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 Екстра лесно масло
за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС
95, 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 Екстра
лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и
Еуросупер БС 95“ 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. 11-31/11
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
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 ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1),
ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕУРОСУПЕР БС 95
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги МОБИ
ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, со седиште на
ул.Стив Наумов бр.1/2-7 Охрид, 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 Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.
3. Датум на издавање на лиценцата:
8 јули 2011 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
8 јули 2021 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 31.03.1/11.2/17
7. Број на деловниот субјект – 6096336
8. Единствен даночен број – 4020006144182
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 Екстра
лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и
Еуросупер БС 95, 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 ќе се користат 3
сопствени резервоари со волумен од по 100 м3 и тоа 1
резервоар за Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ1), 1 резервоар за Еуродизел БС и 1 резервоар за Еуросупер БС 95 кои се наоѓат во Ул.Караорман бр.45, с.
Лешани - Дебарца.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 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 Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, со
капацитет определен со прописите со кои се уредува
трговијата на големо со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположивиот капацитет за складирање на Екстра
лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и
Еуросупер БС 95, 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 Екстра лесно масло за домаќинство
(ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 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;
- 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.
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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 - Екстра лесно
масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 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. преземени 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;
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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 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 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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
1990.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 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 21.07.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ЕКСТРАЛЕСНО МАСЛО
(ЕЛ-1), ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕУРОСУПЕР БС 95
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстралесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС
95, издадена со Одлука УП1 Бр. 11-56/11 од 12.10.2011
година на Друштвото за производство, трговија и услуги МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 143/11), 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
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транспорт - трговија на големо со Екстра лесно масло
за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС
95, 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 Екстра
лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и
Еуросупер БС 95“ 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. 11-56/11
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
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 ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1),
ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕУРОСУПЕР БС 95
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Климент Охридски“ б.б. Струмица, 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 Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.
3. Датум на издавање на лиценцата:
12 октомври 2011 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
12 октомври 2021 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 33.03.1/11.2/17
7. Број на деловниот субјект – 6681840
8. Единствен даночен број – 4027011513999
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 Екстра
лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и
Еуросупер БС 95, 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 ќе се користат 6
резервоари со волумен од по 50 м3 меѓусебно поврзани, односно 3 резервоари од по 100 м3, кои се наменети за складирање на Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.
Друштво за производство, трговија и услуги МИНКА
ОИЛ ДООЕЛ Струмица резервоарите ги има земено
под закуп од МИНКА-ДА ДООЕЛ Струмица, а се лоцирани на КП бр.6399/8 во КО Струмица, Општина
Струмица.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 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 Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, со
капацитет определен со прописите со кои се уредува
трговијата на големо со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположивиот капацитет за складирање на Екстра
лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и
Еуросупер БС 95, 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 Екстра лесно масло за домаќинство
(ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 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;
- 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:
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- 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 - Екстра лесно
масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 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. преземени 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.

Бр. 102 - Стр. 21

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 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 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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
1991.
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 21.07.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ –
СКЛАДИРАЊЕ НА МАЗУТ
1. Во Одлуката УП1 Бр. 11-210/12 од 24.10.2012 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива за транспорт - складирање на Мазут, на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост Неготино („Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/12), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 39.04.1/12.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5 која гласи:
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“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 5 станува алинеја 6;
1.3 Во точка 14 став 2 потточка 1 зборовите “, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на
оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 15 се менува и гласи:
“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.”
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-210/12
21 јули 2017 година
Претседател
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1992.
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 21.7.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
БИОГОРИВА – ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ
1. Во Одлуката УП1 бр.11-20/13 од 17.5.2013 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност производство на биогорива – производство на биодизел на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО увоз-извоз Куманово („Службен весник на Република Македонија“ бр.
73/13), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“БГ - 03.01.1/13.2/17”;
1.2 Во точка 11 став 1 по алинејата 3 се додава нова
алинеја 4 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 4 станува алинеја 5.
1.3 Во точка 13 став 2 потточка 2.1 зборовите “,
презентирано согласно Табелата 1, која е составен дел
на оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 14 се менува и гласи:
“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.”
1.5 Во точка 15, 16 и 17 зборовите “Правилникот за
условите, начинот и постапката за издавање, менување
и одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите „Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности“.
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2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-20/13
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

1993.
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 21.7.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
БИОГОРИВА – ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ
1. Во Одлуката УП1 бр.11-64/13 од 17.7.2013 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност производство на биогорива – производство на биодизел на Друштвото за производство, трговија и транспорт ЕКО-БИОДИЗЕЛ-МАМ ДОО експорт-импорт
Куманово („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/13), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“БГ - 04.01.1/13.2/17”;
1.2 Во точка 11 став 1 по алинејата 3 се додава нова
алинеја 4 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 4 станува алинеја 5.
1.3 Во точка 13 став 2 потточка 2.1 зборовите “,
презентирано согласно Табелата 1, која е составен дел
на оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 14 се менува и гласи:
“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.”
1.5 Во точка 15, 16 и 17 зборовите “Правилникот за
условите, начинот и постапката за издавање, менување
и одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите „Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности“.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-64/13
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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1994.
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 21.7.2017 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
1. Во Одлуката УП1 Бр. 11-81/13 од 11.7.2013 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на
големо со Еуродизел БС, на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр. 99/13), во точка 1 зборот “ДОО” се заменува со
зборот “ДООЕЛ”, во Прилог 1:
1.1 Во точка 1, зборот “ДОО” се заменува со зборот
“ДООЕЛ”;
1.2 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 40.03.1/13.2/17”;
1.3 Во точка 10, потточка 1 зборот “ДОО” се заменува со зборот “ДООЕЛ”;
1.4 Во точка 12 став 1 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 5 станува алинеја 6;
1.5 Во точка 14 став 2 потточка 1 зборовите “, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на
оваа лиценца” се бришат;
1.6 Точката 15 се менува и гласи:
“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.”
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-81/13
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

1995.
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 21.7.2017 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 ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Во Одлуката УП1 Бр. 11-236/13 од 13.2.2014 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на
големо со Течен нафтен гас (ТНГ), на Друштвото за трговија и услуги УНИОН ГАС-ИВЕЛ ДОО увоз-извоз
Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр. 34/14), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 42.03.1/14.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 5 станува алинеја 6;
1.3 Во точка 14 став 2 потточка 1 зборовите “, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на
оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 15 се менува и гласи:
“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.”
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-236/13
21 јули 2017 година
Претседател
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1996.
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 21.7.2017 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 МАЗУТ М-1 НС И ЕУРО
СУПЕР БС-95
1. Лиценца за вршење енергетска дејност трговија
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Мазут
М-1 НС и Еуросупер БС-95, издадена со Одлука Уп1
Бр. 11-28/14 од 30.4.2014 година и измената УП1 бр.1128/14 од 11.2.2015 година, на Друштвото за трговија,
градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/14
и 21/15), се менува по службена должност.
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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 НС и Еуросупер БС-95, 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 Мазут М-1 НС и Еуросупер БС-95“ 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 донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 11-28/14
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
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 НС И ЕУРОСУПЕР БС-95
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија, градежништво и услуги
ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.9-ти
Мај бр.36-19, Скопје-Центар, 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 НС и Еуросупер БС-95.
3. Датум на издавање на лиценцата:
30 април 2014
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
30 април 2024
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 44.03.1/14.3/15.2/17
7. Број на деловниот субјект – 6687571
8. Единствен даночен број – 4080011520268
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 со Мазут
М-1 НС и Еуросупер БС-95, 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 ќе се користат 2
подземни резервоари за складирање на нафтениот дериват Мазут М-1 НС со капацитет од по 50 м3 меѓусеб-

но поврзани лоцирани на КП 1258/1, КО Ѓорче Петров
5 – Лепенец, на улица Шар Планина бр.12 Скопје, во
сопственост на Друштвото за градежништво БЕТОН
Акционерско друштво Скопје, а закупени од страна на
Друштво за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје и 1 резервоар за складирање на
нафтениот дериват Еуросупер БС-95, со волумен од
200 м3 на КП 87, КО Маџари запишани во имотен лист
10009, на локација ул. 15ти Корпус бр.3, кое Друштво
за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје, го има земено под закуп од Сковин АД
Скопје.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
со Мазут М-1 НС и Еуросупер БС-95, во секое време
треба 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 складира Мазут М-1 НС и Еуросупер
БС-95, со капацитет определен со прописите со кои се
уредува трговијата на големо со сурова 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 Мазут
М-1 НС и Еуросупер БС-95, 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 НС и Еуросупер БС-95,
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;
- 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 обез-
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бедат 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
НС и Еуросупер БС-95, 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. преземени 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 извештаната 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.
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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 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 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 Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
1997.
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 21.7.2017 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, ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Во Одлуката УП1 Бр. 11-33/14 од 30.4.2014 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на
големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас
(ТНГ), на Друштвото за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
70/14), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 45.03.1/14.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 5 станува алинеја 6;
1.3 Во точка 14 став 2 потточка 1 зборовите “, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на
оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 15 се менува и гласи:
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“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.”
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-33/14
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

1998.
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 21.7.2017 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, ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И
ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Во Одлуката УП1 Бр. 11-175/14 од 18.11.2014 година за издавање на лиценца 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, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), на
Друштвото за производство, трговија и услуги ГПОИЛ
увоз-извоз ДОО Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/14), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 46.03.1/14.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 5 станува алинеја 6;
1.3 Во точка 14 став 2 потточка 1 зборовите “, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на
оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 15 се менува и гласи:
“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.”
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-175/14
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1999.
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 21.7.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ –
СКЛАДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V),
ЕУРОСУПЕР БС 95 И ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)
1. Во Одлуката УП1 Бр. 11-282/14 од 11.2.2015 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива наменети за транспорт - складирање на Еуродизел БС ( Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЛОГИСТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз
Тетово („Службен весник на Република Македонија“
бр. 21/15), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 49.04.1/15.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 5 станува алинеја 6;
1.3 Во точка 14 став 2 потточка 1 зборовите “, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на
оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 15 се менува и гласи:
“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.”
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-282/14
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

2000.
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 21.7.2017 година, донесе
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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 И ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)
1. Во Одлуката УП1 Бр. 11-283/14 од 11.2.2015 година за издавање на лиценца 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 и
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЛОГИСТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз
Тетово („Службен весник на Република Македонија“
бр. 21/15), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 48.03.1/15.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 5 станува алинеја 6;
1.3 Во точка 14 став 2 потточка 1 зборовите “, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на
оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 15 се менува и гласи:
“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.”
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-283/14
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

2001.
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 21.7.2017 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) И
ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)
1. Во Одлуката УП1 Бр. 11-287/14 од 11.2.2015 година за издавање на лиценца 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) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-

1), на Друштвото за производство, трговија и услуги
ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Виница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/15), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 47.03.1/15.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 5 станува алинеја 6;
1.3 Во точка 14 став 2 потточка 1 зборовите “, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на
оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 15 се менува и гласи:
“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.”
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-287/14
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

2002.
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 21.07.2017 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),
БИОДИЗЕЛ, ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО 1
(ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Во Одлуката УП1 Бр. 11-34/15 од 21.05.2015 година за издавање на лиценца 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), Биодизел, Еуросупер
БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ),
на Друштвото за производство, трговија и услуги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Струмица („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 84/15), во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 52.03.1/15.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
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Алинејата 5 станува алинеја 6;
1.3 Во точка 14 став 2 потточка 1 зборовите “, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на
оваа лиценца” се бришат;
1.4 Точката 15 се менува и гласи:
“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.”
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-34/15
21 јули 2017 година
Претседател
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
2003.
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 21.7.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА
И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива
и горива наменети за транспорт, издадена со Одлука
Бр. 02-1191/1 од 18.10.2005 година, изменета со Одлука
Бр.02-2054/1 од 14.9.2009 година, изменета со Одлука
УП1 бр.11-75/15 од 15.10.2015 година и продолжена со
Одлука УП1 бр. 11-75/15 од 16.10.2015 година на ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр. 88/05, 45/09, 178/15 и 180/15), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетска дејност складирање на сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети
за транспорт се утврдени во пречистениот текст на
Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност
складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“ 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. 11-75/15
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА
ТРАНСПОРТ
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво
- Скопје (ОКТА АД Скопје), с.Миладиновци п.фах. 66
општина Илинден, 1000 Скопје, Република Македонија.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива наменети за транспорт.
3. Датум на издавање на лиценцата:
18 октомври 2005 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Период на продолжување на лиценцата:
10 години
6. Датум до кога важи лиценцата:
18 октомври 2025 година
7. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 03.04.1/05.2/09.2/15.3/15.2/17
8. Број на деловниот субјект – 4074009
9. Единствен даночен број – 4030980254845
10. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност складирање на сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети
за транспорт.
Како складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, се смета складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива
и горива за транспорт, во посебни резервоари, за сопствена потрошувачка, за потребите за преработка на
сурова нафта и производство на нафтени деривати или
горива за транспорт, како и за трговија со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и/или горива за
транспорт.
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 користи
складот за складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт кој што се состои од надземни резервоари со вкупна зафатнина од
385.000 m3 и служи за складирање на сурова нафта, меѓуфазни производи и готови производи и складот за комерцијални (готови) производи со вкупна зафатнина од
201.000 m3, кој е наменет за складирање на моторни
бензини, дизел горива, млазно гориво, екстра лесно
масло за горење, мазут и ТНГ-течен нафтен гас (пропан-бутан). Резервоарите во двата склада ги имаат
следните карактеристики:

5 август 2017

- растоварот и утоварот на нафтените деривати во и
од резервоарите се врши преку преточувалиштата на
авто и вагон цистерни, претоварна пумпна станица и
цевководна мрежа.
- постапката на истовар, утовар и складирање на
нафтените деривати се следи и управува компјутерски
од диспечерскиот центар во складовите.
- во складовите постои современ систем за ладење и
заштита од пожари.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди објектите и постројките во кои се врши складирање на сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на
расположивиот капацитет за складирање на сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.
12. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Дејноста складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт носителот на лиценцата може да ја врши на територијата
на Република Македонија.
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;
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на енергетската дејност складирање на 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, капиталот,
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.
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Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. извршени услуги на складирање на сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт во
текот на извештајна година, по вид на дериват и корисник на услуга;
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. преземени 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.
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.
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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.
__________
2004.
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 21.7.2017 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
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива
и горива за транспорт, издадена со Одлука Бр. 02-1192/1
од 18.10.2005 година, изменета со Одлука Бр. 02-20551
од 14.9.2009 година, изменета со Одлука УП1 Бр. 1176/15 од 15.10.2015 година и продолжена со Одлука
УП1 Бр. 11-76/15 од 16.10.2015 година, на ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/05, 114/09,
178/15 и 180/15), 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, 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 “ 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. 11-76/15
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
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
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво
Скопје (ОКТА АД Скопје), с.Миладиновци п.фах. 66 општина Илинден, 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.
3. Датум на издавање на лиценцата:
18 октомври 2005
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Период на продолжување на лиценцата:
10 години
6. Датум до кога важи лиценцата:
18 октомври 2025
7. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 03.03.1/05.2/09.2/15.3/15.2/17
8. Број на деловниот субјект – 4074009
9. Единствен даночен број – 4030980254845
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 сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и/или горива за
транспорт, 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 користи
складот за комерцијални (готови) производи со вкупна
зафатнина од 201.000 m3, кој е наменет за складирање
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт. Резервоарите во складот ги имаат следните карактеристики:
- Растовар и утовар на нафтени деривати, биогорива
и горива за транспорт во и од резервоарите се врши
преку преточувалиштете на авто и вагон цистерни,
претоварна пумпна станица и цевна мрежа.
- Постапката на истовар, утовар и складирање на
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт се
следи и управува компјутерски од диспечерскиот центар во складовите.
- Во складовите постои современ систем за ладење
и заштита од пожари.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди објектите и постројките во кои се врши трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт 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 на големо со
сурова 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 сурова

5 август 2017

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, 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, 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, капиталот,
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, 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,
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- 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. преземени 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.
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.
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