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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 

ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 

431. 

Врз основа на член 3 од Законот за основање на 

Државната комисија за одлучување во втор степен во 

областа на инспекцискиот надзор и прекршочната по-

стапка ("Службен весник на Република Македонија" 

130/2014) и член 2 точка 7 став 2 алинеја 8 од Одлуката 

за основање на постојани работни тела на Собранието 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 85/14, 114/14 и 142/14) Комиси-

јата за прашања на изборите и именувањата на Собра-

нието на Република Македонија на седницата одржана 

на 12 февруари 2015 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА 

ЧЛЕНОВИТЕ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОД-

ЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА 

ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА  

ПОСТАПКА 

 

1.Со оваа одлуката се определуваат коефициентите 

за утврдување на платата на претседателот и на члено-

вите на Државната комисија за одлучување во втор сте-

пен во областа на инспекцискиот надзор и прекршоч-

ната постапка, и тоа: 

- за претседателот 3,5 

- за членовите 3,3. 

2. Основицата за пресметување на платата на прет-

седателот и на членовите на Државната комисија за од-

лучување во втор степен во областа на инспекцискиот 

надзор и прекршочната постапка се утврдува согласно 

Законот за плата и други надоместоци на избрани и 

именувани лица во Република Македонија. 

3. Решение за определување на плата на претседате-

лот и на членовите на Државната комисија за одлучу-

вање во втор степен во областа на инспекцискиот над-

зор и прекршочната постапка, врз основа на коефици-

ентите утврдени во точка 1 на оваа одлука донесува 

Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 

Собранието на Република Македонија. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од денот на изборот на соста-

вот на Државна комисија за одлучување во втор степен 

во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната 

постапка. 

 

Бр. 16-676/10 Комисија за прашања на  

13 февруари 2015 година изборите и именувањата, 

Скопје Претседател, 

 Зоран Илиоски, с.р. 

_________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

432. 

Врз основа на член 91  став 1 алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 52/91), и член 7 став 1 алинеја 9 

од Законот за надворешни работи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 

39/14), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 10.2.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОН-

ЗУЛ И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ 

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ, СО СЕДИШТЕ ВО 

ЧИКАГО 

 

Член 1 

Се отповикува Јакуп Реџепи од должноста Генера-

лен конзул и шеф на Генералниот конзулат на Репуб-

лика Македонија во Соединетите Американски 

Држави, со седиште во Чикаго, сметано од 31.7.2015 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 11/1 Претседател на Владата 

10 февруари 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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433. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 
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         Бр.42-642/1                         Заменик на претседателот 
2 февруари 2015 година                      на Владата на Република  
           Скопје                           Македонија, 

м-р Владимир Пешевски, с.р. 

______________ 
434. 

Врз основа на член 418 став 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 
187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 4/2015),  Владата на Република Македонија во својство на Собрание на 
акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕ-
СУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 10.2.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
 
Во Статутот на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 

РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/2010, 
157/2010, 16/2012, 138/2013, 127 /2014 и 4/2015), членот 7 се менува и гласи:   

„Седиште на друштвото е:  
Ул. „Максим Горки“ бр.11/1-3, 1000 Скопје“. 

 
Член 2 

Во член 17 став 5,  алинеја 8 зборовите „на усвојување“  се бришат. 
Алинејата 10 се менува и гласи: 
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      „- изготвува предлог план за распоредување на до-

бивката, кој се претставува на собранието на друш-

твото”. 

Алинејата 15 се менува и гласи: 

„- изготвува предлог за зголемување и намалување 

на основната главнина на друштвото”. 

По алинеја 17 се додава нова алинеја 18 која гласи: 

„- дава согласност за службените патувања, во слу-

чај кога патуваат повеќе од тројца вработени во друш-

твото ”. 

Алинејата 18 која станува алинеја 19 се менува и 

гласи: 

 „- одлучува во однос на сите други прашања кои не 

се во исклучителна надлежност на собранието на 

друштвото”.   

 

Член 3 

Со оваа одлука се овластува Одборот на директори 

на Акционерското друштво за вршење на енергетски 

дејности MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 

Скопје во државна сопственост, да подготви пречистен 

текст на Статутот на Акционерско друштво за вршење 

на енергетски дејности MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 

РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 
Бр. 42-733/1 Претседател на Владата 

10 февруари 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

435. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот меѓу Република Македонија и Европска-

та Комисија за учество на Република Македонија во 

Програмата на Унијата – Царина 2020, склучен со раз-

мена писма, потпишани на 1 јули 2014 година, Брисел 

и на 4 август 2014 година во Скопје, ратификуван со 

Закон за ратификација на Договорот меѓу Република 

Македонија и Европската Комисија за учество на Ре-

публика Македонија во Програмата на Унијата – Цари-

на 2020, склучен со размена писма, потпишани на 1 ју-

ли 2014 година, во Брисел и на 4 август 2014 година во 

Скопје (објавен во Додаток на „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ 159/2014), влезе во сила на 18 

ноември 2014 година. 

 

  

2 февруари 2015 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

436. 

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), министерот за правда донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ 

НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШ-

НО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 

Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија на политичките партии во Одлуката број 11-3335/1 

од 09 октомври 2014 година престанува да важи за по-

литичкaтa партиjа: 

МБ: 6095313 – СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ 

(не е доставен извештај од регистар на примени дона-

ции / член 25); 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-

тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08 , 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 

финансирање од Буџетот на Република Македонија об-

јавена во “ Службен весник на Република Македонија” 

број 153/2014  од 20.10.2014 година, Државниот завод 

за ревизија достави барање за запирање на забраната на 

исплатата на средствата за редовно годишно финанси-

рање на политичкaтa партиjа коjа ги исполнилa об-

врските за финансиско известување за 2013 година 

број 27-11/11 од 29.01.2015 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 

дека политичкaтa партиja СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ 

СИЛИ ги исполнилa целосно своите обврски за финан-

сиско известување за 2013 година. 

Со оглед дека наведенaтa политичкa партиja ги ис-

полнилa условите за запирање на забраната за исплата 

на средствата на политичките партии за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија , па согласно член 27–б став 3 од Законот за фи-

нансирање на политичките партии („Службен весник 

на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-

ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 

истата во “Службен весник на Република Македонија”. 

   

Бр. 11-401/2  

5 февруари 2015 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

437. 
Врз основа на член 14 став (6) од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.142/08, 64/09, 156/09, 166/10 53/11, 185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 
170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 188/14 и 20/15), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ПРИМЕНИОТ НАДОМЕСТОК ПО ОС-
НОВ НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛО И/ИЛИ АВТОРСКИ  ДОГОВОР ИЛИ ДРУГ ДОГОВОР 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата за  износот на примениот надоместок 
по основ на договор за дело и/или авторски договор или друг договор. 

 
Член 2 

Пријавата за износот на примениот надоместок по основ на договор за дело и/или авторски договор или 
друг договор се доставува во формат А4 на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на пријавата од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 20-1268/1  
13 февруари 2015 година                                                                                            Министер за финансии, 

Скопје     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

438. 

Врз основа на член 184 став 1 точка ѕ), член 198 и 

член 208 од Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 

135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 30.1.2015 година го донесе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на 

брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје по-

ради непочитување на член 12 од Правилникот за ут-

врдување на категориите на сопствени средства и на-

чинот на пресметување на износот и структурата на 

влоговите при основање и средствата од активата на 

овластено правно лице со кои треба да располага и во 

континуитет, а во врска со член 99 и член 100 од Зако-

нот за хартии од вредност, односно поради тоа што не 

поседува важечка проценка на подвижниот имот кој е 

составен дел на пресметката за одржување на основна-

та главнина, за целиот период во континуитет.  

2. ЗА УТВРДЕНАТА неправилност од точка 1 од 

изреката на брокерската куќа Илирика Инвестментс 

АД Скопје и на директорот на брокерската куќа Или-

рика Инвестментс АД Скопје Васко Митев им се изре-

кува јавна опомена. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА брокерската куќа Илирика Ин-

вестментс АД Скопје согласно Тарифникот на Комиси-

јата за хартии од вредност на РМ на сметка на Комиси-

јата за хартии од вредност на РМ да уплати надомест 

во висина од 1.000 денари поради констатираните неп-

равилности во работењето на брокерската куќа. 

4. Диспозитивот на ова Решение по неговата конеч-

ност ќе биде јавно објавен во еден дневен весник кој 

излегува на територијата на Република Македонија. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 

РМ”. 

 

Бр. УП1 08-4 Комисија за хартии од вредност 

30 јануари 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

439. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Златари, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Златари, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Златари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-797/1  

20 јануари 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

440. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Куклиш-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на  Одделението за катастар 

на недвижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Куклиш-Вон-град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Куклиш-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-798/1  

20 јануари 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
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441. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Зубово-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Зубово-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Зубово-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-799/1  

20 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
442. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Церово, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Церово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Церово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-800/1  

20 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
443. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Горно Палчиште-Вон-град, која 
е во надлежност на одржување на  Одделението за ка-
тастар на недвижности  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Палчиште-Вон-град, престанува-
ат да важат аналогните катастарски планови за катас-
тарската општина  Горно Палчиште-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-801/1  

20 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
444. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Просениково-Вон-град, која е 
во надлежност на одржување на  Одделението за катас-
тар на недвижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Просениково-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина  Просениково-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-802/1  

20 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
445. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Прибилци, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Прибилци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Прибилци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-803/1  

20 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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446. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Лесково, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лесково, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Лесково. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-804/1  

20 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
447. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Вирово, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Вирово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Вирово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-805/1  

20 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
448. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Баланци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Баланци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Баланци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-806/1  

20 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески,с.р. 

___________ 
449. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Пуздерци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Пуздерци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Пуздерци . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-807/1  

20 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
450. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Старо Лагово, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Старо Лагово, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Старо Лагово . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-808/1  

20 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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451. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Присојница, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Присојница, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Присојница. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-809/1  

20 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
452. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.1.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Аџиевци, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Аџиевци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Аџиевци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-810/1  

20 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
453. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 22.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Центар-2, која е во надлежност 
на одржување на Центар за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Центар-2, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Центар-2. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-993/1  

22 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
454. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 22.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Росоки, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Росоки, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Росоки. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-994/1  

22 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
455. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 22.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Сушица-2, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Сушица-2, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Сушица-2. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-995/1  

22 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

456. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 43 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 

151/2014) и член 45 од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности (“Службен весник на 

РМ” бр. 143/2011 и 78/2013), постапувајќи по Барањето 

на Друштво за трговија, градежништво и услуги 

„ПЕРТИНАКС“ ДООЕЛ Скопје за промена на издаде-

ната лиценца, на седницата одржана на  11 февруари 

2015 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГО-

ЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ  ДЕРИ-

ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ –  

ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО МАЗУТ М-1 НС 

 

1. Во Одлуката УП1 бр.11-28/14 од 30.04.2014 го-

дина, за издавање на лиценца за вршење на енергетска-

та дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафте-

ни деривати, биогорива и горива за транспорт – тргови-

ја на големо со Мазут М-1 НС („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 70/2014), насловот на Одлу-

ката се менува и гласи: „Одлука за издавање на ли-

ценца за вршење на енергетската дејност Tрговија на 

големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 

и горива за транспорт– трговија на големо со Мазут М-

1 НС и Еуросупер БС-95“. 

2. Точката 1 се менува и гласи: 

„1. На Друштво за трговија, градежништво и услуги 

„ПЕРТИНАКС“ ДООЕЛ Скопје, му се издава лиценца 

за вршење на енергетска дејност Tрговија на големо со 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт – трговија на големо со Мазут М-1 НС и Еу-

росупер БС-95“. 

3. Точката 2 се менува и гласи: 

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Tрговија на голе-

мо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-

рива за транспорт – трговија на големо со Мазут М-1 

НС и Еуросупер БС-95 се утврдени во Прилог 1. „Ли-

ценца за вршење на енергетската дејност Tрговија на 

големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 

и горива за транспорт – Tрговија на големо со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт – трговија на големо со Мазут М-1 НС и Еуросу-

пер БС-95.“ 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-

ценца за вршење на енергетската 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.“  

5. Во Прилогот 1.  

- Точката 2 се менува и гласи: „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 “. 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-

ценца се менува и гласи: „НД-44.03.1/14.3/15“; 

- Во точката 9: 

а) став 1 се менува и гласи: „ Со оваа лиценца се 

определуваат условите за вршење на дејноста Трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-

ва и горива за транспорт – трговија на големо со Мазут 

М-1 НС и Еуросупер БС-95“,  

б) став 2, по зборовите: “Мазут М-1 НС“ се додава-

ат зборовите: „ и Еуросупер БС-95 “; 

- Во точката 10:  

а)  потточката 1, се менува и гласи: “За вршење на 

енергетската дејност ќе се користат 2 подземни резер-

воари за складирање на нафтениот дериват Мазут М-1 

НС со капацитет од по 50м3 меѓусебно поврзани лоци-

рани 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“ ДО-

ОЕЛ – Скопје и 1 резервоар за складирање на нафтени-

от 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 трго-

вија, градежништво и услуги „ПЕРТИНАКС“ ДООЕЛ 

– Скопје, го има земено под закуп од Сковин АД Скоп-

је “,  

б) во потточките 2, 3 и 4 по зборовите: “Мазут М-1 

НС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС-95“; 

- Во точката 11, по зборовите: “Мазут М-1 НС“  се 

додаваат зборовите: „и Еуросупер БС-95“; 

- Во точката 12, во алинејата 1, 2 и 3 по зборовите: 

“Мазут М-1 НС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер 

БС-95“; 

- Во точката 14 во потточката 2, точка 1 по зборо-

вите: “Мазут М-1 НС“ се додаваат зборовите: „и Еуро-

супер БС-95“ ; 

- Во точката 15, во алинејата 1 по зборовите: “Ма-

зут М-1 НС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС-

95“; 

- Во Прилог 1, Табела 1 се менува насловот и сод-

ржината на табелата и таа изгледа како во Прилог на 

оваа Одлука. 

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“.  
 
УП1 Бр. 11-258/14  

11 февруари 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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457. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 
151/2015) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/2011 и 78/2013), постапувајќи по барање-
то на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЛО-
ГИСТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово за издава-
ње на  лиценца за вршење на енергетска дејност скла-
дирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива наменети за транспорт – складирање на Еуро-
дизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) на седницата одржана на 11.2.2015 година,  до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРО-
ВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И 
ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ – СКЛАДИ-
РАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР  

БС- 95 И ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) 
 
1. На Друштвото за транспорт, трговија и услуги 

ЛОГИСТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, му се 
издава лиценца за вршење на енергетска дејност скла-
дирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива наменети за транспорт – складирање на Еуро-
дизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1).   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Складирање на су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетската 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) “ кој што е 
составен дел на оваа Одлука.  

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

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

  
УП1 Бр. 11-282/14  

11 февруари 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИ-
РАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАН-
СПОРТ – СКЛАДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V),  

ЕУРОСУПЕР БС- 95 И ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за транспорт, трговија и услуги ЛОГИС-

ТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со седиште на 
ул. „120“ бр.Б2 Блок 56, Тетово, Република Македо-
нија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива наменети за транспорт – складира-
ње на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1).   

3. Датум на издавање на лиценцата:  
11 февруари 2015 година 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
11 февруари 2025 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 49.04.1/15 
 
7. Број на деловниот субјект - 6773192 
  
8. Единствен даночен број – 4028012518036 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста 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). 

Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива наменети за транспорт е складира-
ње на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и/или 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.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
3 вертикални надземни цилиндрични резервоари во 
сопственост на Македонски Железници Транспорт АД 
Скопје кои се наоѓаат на територија на Подружница за 
влеча на возови Депо Лисиче на булевар 3-та Македон-
ска Бригада бр.66 Скопје, секој со волумен од 1000м3, 
за складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер 
БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1). Резервоарите се заку-
пени од страна на Друштво за транспорт, трговија и ус-
луги ЛОГИСТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово.  

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши склади-
рање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1), во секое време треба да ги испол-
нуваат пропишаните минимално-техничките услови за 
вршење на дејноста. 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира Еуродизел БС (Д-Е V), Еу-
росупер БС-95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), со капацитет 
определен со прописите со кои се уредува складирање 
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
наменети за транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на   Еу-
родизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 
1 (ЕЛ-1), најдоцна во рок од 30 дена по настаната про-
мена. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еу-

росупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), носителот на 
лиценцата може да ја врши на територијата на Град 
Скопје. 
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

дизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1); 

- обезбеди Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 
и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) со кој врши складирање да ги 
исполнува пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста склади-
рање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заш-
тита 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; 

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

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сметки, 

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

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V), 
Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), во текот на 
извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, 
која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стан-
дарди,и  

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

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

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

- заштита при  работа; 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-
носта; 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

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

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-
таји за набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V), 
Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), презентира-
ни согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа ли-
ценца.  

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
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 потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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458. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 
151/2014) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр.143/2011 и 78/2013), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЛОГИС-
ТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, за издавање на  
лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на 
големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива за транспорт- трговија на големо со Еуроди-
зел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1), на седницата одржана на 11. 2.2015 година,  до-
несе  

 
О Д Л У К А 

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

 
1. На Друштвото за транспорт, трговија и услуги 

ЛОГИСТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, му се 
издава лиценца за вршење на енергетска дејност Трго-
вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива за транспорт- трговија на големо со 
Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лес-
но 1 (ЕЛ-1).   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)“, кој што 
е составен дел на оваа Одлука.  

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

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

  
УП1 Бр. 11-283/14  

11 февруари 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
ПРИЛОГ 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

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

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за транспорт, трговија и услуги ЛОГИС-

ТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со седиште на 
ул. „120“ бр.Б2 Блок 56, Тетово, Република Македо-
нија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-
лемо со  Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1).   

3. Датум на издавање на лиценцата:  
11 февруари 2015 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
11 февруари 2025 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 48.03.1/15 
 
7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) - 6773192 
  
8. Единствен даночен број – 4028012518036 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со  Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросу-
пер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).   

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на трговија 
на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 
и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), заради натамошна продажба 
на трговци или потрошувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
3 вертикални надземни цилиндрични резервоари во 
сопственост на Македонски Железници Транспорт АД 
Скопје кои се наоѓаат на територија на Подружница за 
влеча на возови Депо Лисиче на булевар 3-та Македон-
ска Бригада бр.66 Скопје, секој со волумен од 1000м3, 
за складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер 
БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1). Резервоарите се заку-
пени од страна на Друштво за транспорт, трговија и ус-
луги ЛОГИСТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со  Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 
и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во секое време треба да ги ис-
полнуваат пропишаните минимално-техничките усло-
ви за вршење на дејноста. 

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

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на со  
Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лес-
но 1 (ЕЛ-1), најдоцна во рок од 30 дена по настаната 
промена. 

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

V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), носите-
лот на лиценцата може да ја врши на територијата на 
Република Македонија и во странство.  
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

дизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1); 

- обезбеди Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 
и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), со кој врши трговија на голе-
мо да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот; 

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

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

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

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

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

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V), 
Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), во текот на 
извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, 
која е составен дел на оваа лиценца; 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 
и  

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

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

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

- заштита при  работа; 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-
носта; 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

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

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година и 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-
таји за набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V), 
Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), презентира-
ни согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа ли-
ценца.  

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

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

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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459. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 
151/2014) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр.143/2011 и 78/2013), постапувајќи по барањето 
на Друштво за производство, трговија и услуги ДАДИ 
ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Виница, за издавање на  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност Трговија на го-
лемо 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 седницата од-
ржана на 11.2.2015 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО 
СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИО-
ГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА 
НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) И ЕКСТРА  

ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) 
 
1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Виница му се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на 
големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива за транспорт- трговија на големо со  Еуроди-
зел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).   

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

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

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

 
УП1 Бр. 11-287/14  

11 февруари 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 
ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУ-
РОДИЗЕЛ БС(Д-Е V) и ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) 

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

ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Виница, со седиште на ул. 
„НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЈАКИ-
МОВО ВИНИЦА“, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-
лемо со  Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-
1). 

3. Датум на издавање на лиценцата:  
11 февруари 2015 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
11 февруари 2025 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 47.03.1/15 
 
7. Број на деловниот субјект (ЕМБС) - 6902952 
  
8. Единствен даночен број – 4005013503660 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра 
лесно 1 (ЕЛ-1).   

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), заради натамошна 
продажба на трговци или потрошувачи во земјата и 
странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
4 резервоара со волумен од по 60м3, меѓусебно поврза-
ни два по два, вкупно 2 по 120 м3, за складирање на 
Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1). Резер-
воарите се наоѓаат во Виница на КП.бр.8378 што се во-
ди на Имотен лист 7258 за КО Виница и се сопственост 
на Друштвото за производство, трговија и услуги ДА-
ДИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Јакимово, Виница, а се заку-
пени од страна на Друштво за производство, трговија и 
услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Виница. 

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

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира Еуродизел БС (Д-Е V) и Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1), со капацитет определен со пропи-
сите со кои се уредува трговијата на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт. 

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

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

V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), носителот на лиценцата 
може да ја врши на територијата на Република Македо-
нија и во странство.  
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

дизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1); 
- обезбеди Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 

(ЕЛ-1), со кој врши трговија на големо да ги исполнува 
пропишаните норми за квалитетот; 

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

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

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

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

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

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

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

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 
и  

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

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

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

- заштита при  работа; 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-
носта; 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

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

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година и 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-
таји за набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V) и 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), презентирани согласно Табелата 
1, која е составен дел на оваа лиценца.  

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

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

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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460. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 
151/2014) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр.143/2011 и 78/2013), постапувајќи по барањето 
на Друштво за производство, трговија и услуги САН 
ПЕТРОЛЕУМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање 
на  лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт- трговија на големо со Еуро-
дизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1), на седницата одржана на 11.2.2015 година,  до-
несе  

 
О Д Л У К А 

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

 
1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

САН ПЕТРОЛЕУМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, му се 
издава лиценца за вршење на енергетска дејност Трго-
вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива за транспорт- трговија на големо со 
Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лес-
но 1 (ЕЛ-1).   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт-трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)“, кој што 
е составен дел на оваа Одлука.  

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

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

  
УП1 Бр. 11-290/14  

11 февруари 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
ПРИЛОГ 1 
 

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

ЕУРОСУПЕР БС- 95 И ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги САН 

ПЕТРОЛЕУМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште 
на Ул. БУЛЕВАР “8-ми СЕПТЕМВРИ“ Бр.18/Ком-
плекс- МИ-ДА СКОПЈЕ-КАРПОШ, КАРПОШ, Репуб-
лика Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-
лемо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1).   

3. Датум на издавање на лиценцата:  
11 февруари 2015 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
11 февруари 2025 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 50.03.1/15 
 
7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) - 6972624 
  
8. Единствен даночен број – 4080014545881 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со  Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросу-
пер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).   

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на трговија 
на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 
и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), заради натамошна продажба 
на трговци или потрошувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
3 вертикални надземни цилиндрични резервоари, на те-
риторијата на општина Пробиштип, заведено на имо-
тен лист бр.4754, К.П. бр.4428/1. Резервоарите се со 
дијаметар од 12 м и височина од 9 м. Резервоар 
бр.1:V=1000m3- со намена за складирање на дизел го-
риво-Еуродизел БС (Д-Е V), Резервоар бр.2:V=1000m3-
со намена за складирање Еуросупер БС-95 и Резервоар 
бр.3:V=500m3-со намена за складирање Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1). Резервоарите се во сопственост на ТАБ МАК 
ДОО ПРОБИШТИП, а се закупени од страна на Друш-
тво за производство, трговија и услуги САН ПЕТРО-
ЛЕУМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во секое време треба да ги ис-
полнуваат пропишаните минимално-техничките усло-
ви за вршење на дејноста. 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира Еуродизел БС (Д-Е V), Еу-
росупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), со капацитет 
определен со прописите со кои се уредува трговијата 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на   со  
Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лес-
но 1 (ЕЛ-1), најдоцна во рок од 30 дена по настаната 
промена. 

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

V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), носите-
лот на лиценцата може да ја врши на територијата на 
Република Македонија и во странство.  
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

дизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1); 

- обезбеди Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС- 95 
и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), со кој врши трговија на голе-
мо да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот; 

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

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

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

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

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

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V), 
Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), во текот на 
извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, 
која е составен дел на оваа лиценца; 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 
и  

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

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

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

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

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година и 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-
таји за набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V), 
Еуросупер БС- 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), презентира-
ни согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа ли-
ценца.  

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

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

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

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