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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3250.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и член 70 од Деловникот
на Уставниот суд на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.202/2019) на седницата одржана на
23.9.2020 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА членот 52 од Колективниот договор за работниците во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ (по ново ЈП
„Национални шуми“) ПО-Скопје, склучен помеѓу Синдикатот на работниците од шумарството и дрвната индустрија на Република Македонија и Управниот одбор
на ЈП „Македонски шуми“, (бр.02-468/1 од 06.02.2006,
02-202/4 од 25.01.2007, бр.02-243/3 од 09.02.2009,
бр.02-1126/4 од 13.07.2009, бр.02-864/2 од 30.06.2011,
бр.02-907/1 од 03.09.2014 и бр.02-675/1 од 26.08.2019).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Северна Македонија, по повод иницијативата на Горан Нациќ, адвокат
од Скопје, со Решение У.бр.120/2019 од 03.06.2020 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на членот 52 од Колективниот договор за работниците во Јавното претпријатие за стопанисување
со шуми ЈП „Национални шуми“, ПО-Скопје, означен
во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1
алинеја 3 од Уставот, со член 37-ц од Законот за јавните претпријатија и со член 88 став 3 од Законот за административните службеници.
4. Судот на седницата, утврди дека според член 52
став 1 од Колективниот договор вредноста на бодот ја
утврдува директорот на претпријатието секој месец во
зависност од остварувањето на производно-финансов
план, согласно утврдените критериуми.
Според ставот 2 од истиот член од Договорот, вредноста на бодот од ставот 1 може да се движи од 0,70 до
1,30.
5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на
Република Северна Македонија, владеењето на правото
е една од темелните вредности на уставниот поредок
на Република Северна Македонија.
Вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“- Скопје,
по ново „Национални шуми“ имаат статус на административни службеници, даватели на услуги и помошнотехнички лица, според одредбите од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015,
154/2015, 5/2016, 142/2016, 11/2018, 275/2019 и
14/20200) и одредбите од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018,
198/2018, 143/2019, 14/2020).

Во член 4 став 1 од Законот за административните
службеници е предвидено дека со Законот за административните службеници се уредува статусот и други
прашања во врска со работниот однос на административните службеници. Според ставот 5 од истиот член
од Законот, за прашањата коишто се однесуваат на работниот однос на административните службеници, а
кои не се уредени со овој закон, со Законот за вработени во јавниот сектор или со посебните закони и со колективните договори, се применуваат општите прописи
за работните односи.
Од анализата на содржината на член 4 став 5 од Законот за административните службеници, како и од
анализата на содржината на останатите одредби од наведениот закон, произлегува дека по однос на административните службеници во целост се уредени прашањата поврзани со класификацијата, категориите и нивоата на работните места (членови 21-29), како и прашањата поврзани со платата и надоместоците на плата
(членови 85-97). Оттаму, произлегува заклучокот дека
во правниот поредок на Република Македонија, по однос на административните службеници од ЈП „Национални шуми“ постои целосна законска уреденост по
однос на компонентите на платата, вредноста на бодот,
додатоците и други надоместоци на плата.
Притоа во членот 86 од наведениот закон е определено дека платата на административниот службеник се
состои од следниве компоненти:
- основна компонента и
- исклучителна компонента.
Членот 87 од Законот има детална разработка на
елементите коишто ја чинат основната компонента
(дел на плата за степен на образование, дел на плата за
ниво и дел на плата за стаж) со разработка според
предвиден број на бодови.
Во член 88 став 3 од Законот за административните
службеници е определено дека вредноста на бодот за
пресметување на платите на јавните службеници се утврдува секоја година со одлука на основачот која, на
предлог на надлежниот функционер, се донесува во
рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на
буџетот на институцијата, а во рамките на предвидениот буџет и врз основа на вкупниот број на административни службеници распоредени по соодветните нивоа
за тековната година.
Членот 89 од Законот за административните службеници определува дека исклучителната компонента на
платата ја сочинуваат следниве додатоци: за посебни
услови на работа; заради прилагодување кон пазарот
на трудот, како и за ноќна работа, работа во смени и
прекувремена работа.
Во членот 7 од Законот за вработените во јавниот
сектор е разработено начело на управување со ефектот
на вработените и тоа на следниот начин:
Институциите се должни да воспостават процедури
за управување со ефектот на вработените преку негово
континуирано следење и оценување и предлагање на
мерки за негово подобрување (став 1).
Оценката за учинокот е мерка за придонесот на вработениот за ефикасно и ефективно функционирање на
институцијата која се мери преку квалитетот, динамиката, почитувањето на роковите, нивото на исполнување на работните цели и задачи, сервисната ориентација, професионалноста и однесувањето на вработениот, како и преку други критериуми од интерес за
институцијата (став 2).
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Оценката од ставот 2 на овој член е основ за зголемување или намалување на платата на вработениот, утврдување на парична или друг вид материјална или нематеријална награда, унапредување или распоредување
на работно место на пониско ниво, или прекинување на
работниот однос, на начин и во постапка утврдена со
закон и со колективен договор (став 3).
Член 37 став 1 од Законот за јавните претпријатија
определува дека местата на вработените во јавните
претпријатија се групираат во групи и подгрупи согласно со Законот за вработените во јавниот сектор, и
тоа:
- група I подгрупа 2 јавни службеници,
- група III подгрупа 5 даватели на јавни услуги во
јавните претпријатија и
- група IV подгрупи 1, 2, 3, 4 и 5 помошно-технички
лица.
Според членот 37-ц од истиот закон, начинот на утврдување на основната плата и на додатоците на плата
на вработените во јавните претпријатија ги утврдува
управниот одбор на јавното претпријатие, а вредноста
на бодот на основната плата ја утврдува директорот на
јавното претпријатие.
Исто така, и со членот 50 од Колективниот договор
на работниците во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми ЈП „Национални шуми“ ПО-Скопје се
определува дека нето-платата на работникот се состои
од основна плата, дел од плата за работна успешност и
додатоци на плата.
Тргнувајќи од анализата на оспорениот член 52 од
Колективниот договор произлегува дека во него е содржано овластување на директорот на претпријатието
да ја утврдува вредноста на бодот за секој месец во зависност од остварувањето на производно-финансовиот
план, согласно утврдените критериуми, при што вредноста на бодот може да се движи од 0,70 до 1,30.
Членот 37-ц од Законот за јавните претпријатија определува, исто така, дека вредноста на бодот ја утврдува директорот на јавното претпријатије, но не на сите
компоненти на платата (основна плата и додатоците),
туку само на основната плата. Притоа во оваа законска
норма нема овластување за определување на коефициентот, според кој се пресметува платата секој месец како што тоа го предвидува оспорената одредба.
Оттаму, уредувањето во оспорениот член 52 од Колективниот договор директорот еднаш месечно да ја
утврдува вредноста на бодот на целокупната плата не е
во согласност со членот 37-ц од Законот за јавните
претпријатија којшто предвидува вредноста на бодот
да ја определува директорот и тоа само по однос на основната плата. Исто така, оспорената одредба не е во
согласност со член 88 став 3 од Законот за административните службеници којшто предвидува вредноста на
бодот за пресметување на платите на јавните службеници да се утврдува секоја година со одлука на основачот која, на предлог на надлежниот функционер, да се
донесува во рок од десет дена од денот на влегувањето
во сила на буџетот на институцијата, а во рамките на
предвидениот буџет и врз основа на вкупниот број на
административни службеници распо-редени по соодветните нивоа за тековната година, а не да се утврдува
еднаш во месецот, како што предвидува оспорената одредба.
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Судот, имајќи предвид дека подзаконските акти,
односно колективните договори мораат да бидат во
согласност со повисоките акти, односно законите и
Уставот, што овде не е случај, оцени дека оспорената
одредба не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3
од Уставот. Оваа уставна норма инсистира на усогласеност на правниот поредок заради постоење правна сигурност, јасна и недвосмислена уреденост.
Врз основа на направената анализа, Судот, исто
така, оцени дека оспорената одредба не е во согласност
и со член 37-ц од Законот за јавните претпријатија како
и со член 88 став 3 од Законот за административните
службеници.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски и
Вангелина Маркудова.
У. бр. 120/2019
23 септември 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3251.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
постапувајќи Судскиот совет на Република Северна
Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006, 35/2008, 150/2010,
83/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) в.в. со член 54 став 1 точка 3
од Законот за Судскиот совет на Република Северна
Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019),
на ден 15.10.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Весна Миткова, судија на Основен кривичен суд
Скопје, поради исполнување на услови за старосна
пензија.
Решението влегува во сила од 15.10.2020 година.
Бр.02-1610/1
19 октомври 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
_________

3252.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
врз основа на член 47 став 5 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18
и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19), објавува
ОГЛАС
- за избор на претседател на Основен суд Берово
Кандидатите за избор на претседател на суд треба
да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и
член 47 од Законот за судовите („Службен весник на
РМ“ бр. 58/06, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/2019).
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Заинтересираните кандидати пријавата заедно со
потребна документација во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на
Република Северна Македонија, ул. Македонија бр. 5,
Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во
Службен весник на РСМ. Образецот за пријава може да
се подигне во електронска форма на WEB страната н
Судскиот совет на Република Северна Mакедонија на
следната адреса:
http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). Од
страна на Судскиот совет на РСМ ќе бидат спроведени
психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите, како и проверка на знаење на практична работа со компјутери. По
однос на термините за полагање на тестовите и проверка на знаење на практична работа со компјутери, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна
на Судскиот совет на Република Северна Македонија.
Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и тестот
за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.
Бр.09-1600/2
16 октомври 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И
МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
3253.
Врз основа на член 13 став 5 од Законот за лековите
и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11,
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15,
154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 245/18), директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА НАЧИНОТ НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ПРОДАВАЊЕ НА
ЛЕКОВИТЕ
Член 1
Во Правилникот за поблиските услови за начинот
на пропишување и издавање или продавање на лековите („Службен весник на Република Македонија“
бр.94/16), во член 3 ставoт 2 се менува и гласи:
„Рецептот се издава во хартиена или електронска
форма (е-рецепт) на образец, кој е даден во Прилог и е
составен дел на овој правилник.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 03-9852/3
16 октомври 2020 година
Скопје

в.д. Директор,
м-р фарм. Висара Риза, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3254.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за
Советот на јавните обвинители на Република Северна
Македонија („Службен весник РСМ“ бр.150/07, 100/11
и 42/20), и чл. 63 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РСМ“ бр.42/20) објавува
ОГ Л А С
за избор на
I
1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија.
Сите кандидати за избор на јавни обвинители потребно е да ги исполнуваат условите предвидени во
чл.61 и чл.62 од Законот за јавното обвинителство
(„Сл. весник на РСМ“ бр 42/20).
I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство потребно е како посебен услов да имаат непрекинат работен стаж од
најмалку шест години како јавен обвинител до моментот на пријавување за именување и кои се оценети со
позитивна оценка во последните две години.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен
стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, да ги достават до Советот
на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, V спрат во рок
од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Приемот на документи е од 08:00 до 15:00 часот секој работен ден.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр. 08-121/1
15 октомври 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3255.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17,
член 45 став (1) и член 235 ставови (2) и (3) од Законот
за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) член 21 став (1) точка 1)
и член 22 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19,
54/19, 214 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 15 октомври 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА EНЕРГЕТСКА 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. Со оваа одлука се врши изменување на Одлуката
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на
големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра Лесно 1 (ЕЛ1) („Службен весник на Република Македонија“ бр.
82/17 и 35/18), а со тоа и на лиценцата за вршење на
енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра
Лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95 на Друштвото за
транспорт, трговија и услуги ЈАВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ Струмица.
2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука
се врши по барање на носителот при што се врши зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со
уште три нови резервоари за трговија со Еуродизел БС,
со волумен од по 100m3, на КП бр.373/9, КО Градско
Балдовци, Струмица, како и по службена должност поради усогласувањето со Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за
енергетика*.
3. Во насловот на одлуката и во диспозитивот зборовите “трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и
Екстра Лесно 1 (ЕЛ-1)” се заменуваат со зборовите “трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95” .
Прилог 1 се заменува со нов Прилог кој е составен
дел од оваа одлука.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 11-45/20
15 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог:

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), ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-1) И ЕУРОСУПЕР БС 95
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за транспорт, трговија и услуги ЈАВОР
ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ Струмица со седиште на ул.Ленинова бр.44-ГТЦ Глобал/кат 2 Струмица, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и
Еуросупер БС 95
3. Датум на издавање на лиценцата: 28 јуни 2017
година
4. Датум на важење на лиценцата: 28 јуни 2027
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: НДТРГ-57-2017
6. Единствен матичен број: 7167016
7. Единствен даночен број: 4027016525596
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел
БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95,
заради натамошна продажба на трговци или потрошувачи во земјата и странство.
9. Капацитети со кои се врши енергетската дејност
За вршење на енергетската дејност ќе се користат
шест резервоари од по 100 m3, од кои четири резервоари ќе се користат за складирање на Еуродизел БС (Д-Е
V), еден резервоар ќе се користи за складирање на Екстра Лесно (ЕЛ-1) и еден резервоар ќе се користи за
складирање на Еуродизел БС 95. Резервоарите се на локација м.в. Војводинки, ул. Индустрија Сачево бр.15,
Струмица, на КП бр.373/9 за КО Градско Балдовци,
Општина Струмица. Резервоарите се сопственост на
Друштвото за производство, трговија и услуги ЈАВОРТРАНС ДОО Струмица, а сите се закупени од страна
на Друштво за транспорт, трговија и услуги ЈАВОР
ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ Струмица.
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), Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположливиот капацитет за складирање на нафтениот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната
промена.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија на големо со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V),
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, носителот на
лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.
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11. 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 квалитет,
- 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 начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци, и
- ги почитува правилниците и другите прописи кои
ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето,
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) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
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,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
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6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
13. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанок, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во
согласност со одредбите од Законот за енергетика* и
Правилникот за лиценци.
14. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
__________
Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1) nënpika 17,
nenit 45 paragrafi (1) dhe nenit 235 paragrafët (2) dhe (3)
të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) nenit 21 paragrafi (1)
pika 1) dhe nenit 22 të Rregullores së Licencave (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19,
54/19, 214 dhe 114/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 15 tetor
2020 mori:
VENDIM
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË LËSHIMIT TË
LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE, TREGTI ME SHUMICË ME
NAFTË TË PAPËRPUNUAR, DERIVATE TË
NAFTËS, BIOKARBURANTË DHE KARBURANTË
PËR TRANSPORT - ТREGTI ME SHUMICË ME
EURODIZEL BS (D-E V) DHE EKSTRA TË LEHTË (EL-1)
1. Me këtë vendim kryhet ndryshimi i Vendimit të
Lëshimit të Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë
Energjetike, Tregti me Shumicë me Naftë të Papërpunuar,
Derivate të Naftës, Biokarburantë dhe Karburantë për
Transport - Tregti me Shumicë me Eurodizel BS (D-E V)
dhe Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" nr. 82/17 dhe 35/18), ndërsa me këtë edhe
i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike tregti me
shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës,
biokarburantë dhe karburantë për transport - tregti me
shumicë me Eurodizel BS (D-E V), Ekstra i Lehtë (EL-1)
dhe Eurosuper BS 95 të Shoqërisë së Transportit, të
Tregtisë dhe të Shërbimeve JAVOR SHPED OIL
SHPKNJP Strumicë.
2. Licenca e ndryshuar sipas pikës 1 të këtij vendimi
bëhet me kërkesë të bartësit, me çka kryhet rritja e
kapaciteteve, me të cilat realizohet veprimtaria edhe me tre
rezervuarë të reja për tregti me Eurodizel BS, me vëllim
prej 100m3 në PK nr. 373/9 KK Gradsko Balldovci,
Strumicë, si dhe me detyrë zyrtare për shkak të
harmonizimit me Ligjin e Energjetikës* dhe rregullat dhe
dispozitat e miratuara sipas Ligjit të Energjetikës*.
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3. Në titullin e vendimit dhe në dispozitivin, fjalët
"tregti me shumicë me Eurodizel BS (D-E V) dhe Ekstra të
Lehtë 1 (EL-1)" zëvendësohen me fjalët "tregti me shumicë
me Eurodizel BS (D-E V), Ekstra të Lehtë (EL-1) dhe
Eurosuper BS 95.
Shtojca 1 zëvendësohet me Shtojcë të re që është pjesë
përbërëse e këtij vendimi.
4. Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij, ndërsa
botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PА1 nr. 11-45/20
15 tetor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
Shtojcë:

LICENCË
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
TREGTI ME SHUMICË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR,
DERIVATE TË NAFTËS, BIOKARBURANTË DHE
KARBURANTË PËR TRANSPORT - TREGTI ME
SHUMICË ME EURODIZEL BS (D-E V) EKSTRA TË LEHTË
(EL-1) DHE EUROSUPER BS 95
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:
Shoqëria e Transportit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve
JAVOR SHPED OIL SHPKNJP Strumicë, me seli në
Rrugën e Leninit nr. 44 - QTQ Global/ kati i 2-të Strumicë,
Republika e Maqedonisë së Veriut
2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet
licenca
Tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të
naftës, biokarburantë dhe karburantë për transport - tregti
me shumicë me Eurodizel BS (D-E V), Ekstra të Lehtë 1
(EL-1) dhe Eurosuper BS 95.
3. Data e lëshimit të licencës: 28 qershor 2017
4. Data e përfundimit të licencës: 28 qershor 2027
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: НД-ТРГ57-2017
6. Numri amzë: 7167016
7. Numri tatimor: 4027016525596
8. Lloji dhe vëllimi i veprimtarisë energjetike, që do
të kryhet
Me këtë licencë përcaktohet kushtet për kryerjen e
veprimtarisë tregti me shumicë me naftë të papërpunuar,
derivate të naftës, biokarburantë dhe karburantë për
transport.
Si tregti me shumicë, në kuptimin e kësaj licence,
konsiderohet blerja nga vendi dhe jashtë e Eurodizelit BS
(D-E V), Ekstra të Lehtë 1 (EL-1) dhe Eurosuper BS 95,
për shitje të mëtutjeshme te tregtarët apo konsumatorët në
vend dhe jashtë.

9. Kapacitetet me të cilat kryhet veprimtaria
energjetike
Për kryerjen e veprimtarisë energjetike do të përdoren
gjashtë rezervuarë prej 100 m3, prej të cilëve katër
rezervuarë do të përdoren për depozitim të Eurodizelit Bs
(D-E V), një rezervuar do të përdoret për depozitim të Vajit
Ekstra të Lehtë (EL-1) dhe një rezervuar do të përdoret për
depozitim të Eurodizel BS 95. Rezervuarët ndodhen në
lokacionin v.q. Vojvodinki, rr. “Industria Saçevo” nr.15,
Strumicë, në PK nr.373/9 për KK Gradsko Balldovci.
Rezervuarët janë pronësi e Shoqërisë së Prodhimit, të
Tregtisë dhe të Shërbimeve JAVOR-TRANS SHPK
Strumicë, ndërsa të gjithë janë marrë me qira nga Shoqëria
e Transportit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve JAVOR
SHPED OIL SHPKNJP Strumicë.
Bartësi i licencës është i detyruar që në çfarëdo kohe të
ketë ose të sigurojë të drejtën e përdorimit të depos ku do
të depozitohet Eurodizeli BS (D-E V), Ekstra të Lehtë 1
(EL-1) dhe Eurosuper BS 95, me kapacitet të përcaktuar
me dispozitat, me të cilat rregullohet tregtia me naftë,
derivate të naftës, biokarburantëve dhe karburantëve për
transport.
Bartësi i licencës është i detyruar që ta njoftojë
Komisionin Rregullator të Energjetikës për secilin
ndryshim të kapacitetit në dispozicion për depozitim të
derivateve të naftës, më së voni në afat prej 30 ditësh nga
ndryshimi i bërë.
10. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria
Bartësi i licencës, veprimtarinë energjetike tregti me
shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës,
biokarburantë dhe karburantë për transport - tregti me
shumicë me Eurodizel BS (D-E V), Ekstra të Lehtë 1 (EL1) dhe Eurosuper BS 95, mund ta kryejë në territorin e
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit.
11. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës
Bartësi i licencës është i detyruar:
- të sigurojë furnizim të sigurtë me naftë të
papërpunuar, derivate të naftës, biokarburantë dhe
karburantë për transport,
- të sigurojë që derivatet e naftës, biokarburantët dhe
karburantët për transport, me të cilat kryhet tregtia, t'i
plotësojnë normat e përcaktuar të cilësisë,
- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e
përgjithshme, që i referohen kryerjes së veprimtarisë, tregti
me naftë të papërpunuar, biokarburantë dhe karburantë për
transport, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së
konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe
shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës,
- t'i plotësojë rregullat teknike, normat dhe standardet e
punës së objekteve energjetike dhe të pajisjeve,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,
- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në
kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën
veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për
veprimtari të tjera që i kryen,
- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë, me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së
veprimtarisë energjetike për të cilën është lëshuar licenca,
në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave dhe
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- t'i respektojë rregulloret dhe dispozitat e tjera që i sjell
apo i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës në
përputhje me ligjin.
12. Detyrimi për dërgim të Raportit Vjetor të Punës
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni
Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të
vitit aktual, të dërgojë raport vjetor pune, përfshirë edhe
raportin për punë financiare dhe afariste gjatë vitit të
kaluar.
Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të
dërgohet edhe në formë elektronike.
Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë
energjetike gjatë vitit,
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e
jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,
- siguri dhe shëndet gjatë punës,
- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të
të punësuarve,
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të
njerëzve,
- mbikëqyrje të punës,
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- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës,
ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje
lufte apo të jashtëzakonshme,
4) kryerjen e programit vjetor për riparime,
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit
përkatës,
6) mbikëqyrje inspektoriale të kryera nga organe
kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime
të mbikëqyrjeve dhe të kontrolleve të kryera.
13. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
pezullimi dhe marrja e licencës
Ndryshimi,
vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
pezullimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe
Rregullores së Licencave.
14. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve
nga ana e bartësit të licencës
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet sipas
kësaj licence, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës*
dhe Rregulloren e Licencave.
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