
 1 

             
            
     Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 
22 и член 48 став 1 алинеа 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 53 став 1 алинеа 5 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/11, 78/13 и 
33/15), на седницата одржана на 28.04.2015 година,  донесе  
 

 
                                                                                                 

 

ОДЛУКА 
за одземање 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, Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и 

Течен нафтен гас (ТНГ) 
 
 
 
 

1.    На Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги БАЛКАН ПЕТРОЛ експорт-
импорт ДООЕЛ Куманово, му се одзема 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, Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво 
ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ), со евидентен број на издадената лиценца 
НД - 41.03.1/13 од 29.07.2013 година, поради тоа што носителот на лиценца престанал 
да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена 
лиценцата, пропишани со Законот за енергетика и други прописи. 
 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

весник на Република Македонија. 
  
 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 

 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на Друштво за 
производство, транспорт, трговија и услуги БАЛКАН ПЕТРОЛ експорт-импорт ДООЕЛ 
Куманово, му издаде лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со  
Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас 
(ТНГ), со евидентен број НД - 41.03.1/13 од 29.07.2013 година. 
 

 На ден 05.02.2015 година до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, доставено е Известување од страна на правен субјект-новиот сопственик на 
основните средства, за промена на сопственикот на основните средства, резервоарски 
капацитети за складирање и трговија на одделни нафтени деривати, заведени во Имотен 
лист бр.4101 за Катастарска општина Младо Нагоричане. 

  Согласно горенаведениот Имотен лист, БАЛКАН ПЕТРОЛ ДООЕЛ Куманово, има 
добиено лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, 
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нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со  Еуродизел БС, 
Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ). 

Регулаторната комисија за енергетика, со Известување за постоење услови за 
започнување на постапка за одземање на лиценца, бр.11-382/1 од 19.02.2015 година, 
побара од БАЛКАН ПЕТРОЛ ДООЕЛ Куманово, да ја извести комисијата за настанатите 
промени во сопственоста на основните средства со кои ја врши трговската дејност и да се 
произнесе за причините за истите. 

 БАЛКАН ПЕТРОЛ ДООЕЛ Куманово, до Регулаторната комисија за енергетика 
достави Известување бр. 03-2/1 од 16.03.2015 година, со кое ја известува комисијата дека е 
направена промена на сопственоста на основните средства и истовремено побара да не се 
одземе лиценцата од причина што презема мерки и бара резервоари за замена на 
поранешните. Истотака информира дека започнува постапка за изградба на нов склад, кој 
може да биде завршен во најкраток рок, и побара рок од 6 месеци преземените мерки да ги 
доврши, а за тој рок лиценцата да не му биде одземена. Во прилог кон известувањето 
друштвото не достави докази за отпочнување на градба на нов склад за кој бара 
продолжување на рокот, со цел истиот да биде завршен. 

Со оглед на тоа што  БАЛКАН ПЕТРОЛ ДООЕЛ Куманово, веќе нема основни 
средства во сопственост или на користење за вршење на енергетската дејност, а кои се 
основа за издавање на лиценцата, како и тоа што до Регулаторната комисија за енергетика 
е доставено Барање за издавање на лиценца УП1 бр.11-34/15 од 16.03.2015 година од 
новиот сопственик на истите основни средства за кои е издадена лиценцата, 
Регулаторната комисија за енергетика одлучи да започне постапка за одземање на 
лиценцата на БАЛКАН ПЕТРОЛ ДООЕЛ Куманово. 

На седницата одржана на 02.04.2015 година, Регулаторната комисија за енергетика,  
донесе Одлука за започнување на постапка за одземање 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, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 
гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ), УП1 Бр. 11-131/13 од 02.04.2015 година. 
Со Одлуката, Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги БАЛКАН ПЕТРОЛ 
експорт-импорт ДООЕЛ Куманово, се задолжи во рок од 7 (седум) дена, од приемот на 
Одлуката, да преземе мерки и активности за обезбедување на основни средства за 
вршење на дејноста за која е издадена лиценцата и да достави до Регулаторната комисија 
за енергетика доказ за право на сопственост или право на користење на основните 
средства - резервоари за вршење на дејноста за која е издадена лиценцата. По истекот на 
оставениот рок, БАЛКАН ПЕТРОЛ ДООЕЛ Куманово не постапи по задолжувањето и не 
обезбеди основни средства за вршење на дејноста за која е издадена лиценцата во 
оставениот рок. 

Имајќи го предвид горенаведеното,  се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овaa Одлука може да се поднесе жалба до Комисијата за  
решавање на жалби од областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на доставувањето.         
               
                                                           
УП1 Бр. 11-131/13 
28.04.2015 година                                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      Скопје                                                                                                     Димитар Петров 
 


