
 
 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 43 од 
Законот за енергетика („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 издадената 
лиценца, на седницата одржана на  11 февруари 2015 година, ја донесе следната 
 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 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 

 
 
 

1. Во Одлуката УП1 бр.11-28/14 од 30.04.2014 година, за издавање на лиценца 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 („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/2014), насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука 
за издавање на лиценца 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 Еуросупер БС-95“. 
 
 

3. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето 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 се утврдени во Прилог 1. 
„Лиценца 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 транспорт – трговија на големо со Мазут 
М-1 НС и Еуросупер БС-95.“ 
 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Лиценца 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 лиценца 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, 
биогорива 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 додаваат 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 резервоари за складирање на нафтениот дериват Мазут 
М-1 НС со капацитет од по 50м3 меѓусебно поврзани лоцирани на КП 1258/1, 
КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец, на улица Шар Планина бр.12 Скопје, во 
сопственост на Друштвото за градежништво БЕТОН Акционерско друштво 
Скопје, а закупени од страна на Друштво за трговија, градежништво и услуги 
„ПЕРТИНАКС“ ДООЕЛ – Скопје и 1 резервоар за складирање на нафтениот 
дериват Еуросупер БС-95, со волумен од 200 м3 на КП 87 КО Маџари запишани 
во имотен лист 10009, на локација ул. 15ти Корпус бр.3,  кое Друштво за 
трговија, градежништво и услуги „ПЕРТИНАКС“ ДООЕЛ – Скопје, го има земено 
под закуп од Сковин АД Скопје “,  

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 зборовите: “Мазут М-1 НС“ се додаваат 
зборовите: „и Еуросупер БС-95“ ; 

- Во точката 15, во алинејата 1 по зборовите: “Мазут М-1 НС“ се додаваат зборовите: „и 
Еуросупер БС-95“; 

- Во Прилог 1, Табела 1 се менува насловот и содржината на табелата и таа изгледа како 
во Прилог на оваа Одлука. 

 
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“ .  
 
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 објавувањето на  Одлуката во „Службен весник на 
Република Македонија“,согласно член 31 став 1 од Законот за енергетика. 
 
 
                                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ  
         Димитар Петров 
УП1 Бр. 11-258/14 
11.02.2015 година  
     Скопје 



 
 
 ТАБЕЛА 1  

 
 

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА  СУРОВА НАФТА , НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ ВО ТЕКОТ НА _____________( ГОДИНА )(МЕСЕЦ)   
            

  Состојба  

Н А Б А В К А 

  

П Р О Д А Ж Б А 

Состојба   

Вид на  на залихи   ВКУПНО на залихи   

нафта и  
на 

почетокот   РМ 

УВОЗ 

ВКУПНО располо- во  РМ    ВКУПНА на крајот   

деривати на годината 

ОКТА Други 

набавено живо 

големопродажба малопродажаба 

ВКУПНО  
РМ ИЗВОЗ продажба 

на 
годината 

  (месец)   (3+4+5) (2+6) (8+9)   (10+11) 
(месец)       

(7-12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мазут М-1 НС  
            

Еуросупер БС-95             

 
Вкупно 

            

       Датум: 
______________________                                          М.П.    

      
 

  Одговорно лице  
              _____________________ 

                 (полно име и презиме) 

               _____________________ 

              (потпис)  
 
 


