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     Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 
22 алинеја 16 и член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 47 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр.143/2011, 78/2013 
и 33/2015), постапувајќи по барањето на ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско 
друштво-Скопје, за продолжување на  лиценцата за вршење на енергетска дејност 
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, на 
седницата одржана на 16.10.2015 година,  донесе  

                                                      
 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И 
 ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ  

 
 

1. На ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво-Скопје, ул.1 бр.25, н.м. 
Миладиновци, п.фах 66, 1000 Скопје, и се продoлжува лиценцата за вршење на 
енергетска дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт, издадена со Одлуката бр. 02-1191/1 од 18.10.2005 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 84/2005), изменета и дополнета со Одлука бр.02-2054/1 од 
14.09.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 45/2009), изменета со Одлука УП1 
бр.11-75/15 од 15.10.2015 година („Службен весник на РМ“ бр. 178/2015), за период на 
важење од 10 години. 
 

2. Евидентниот број на продолжената лиценца гласи: НД – 03.04.1/05.2/09.2/15.3/15. 
 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
  
 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 
 

 ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво-Скопје, ул.1 бр.25, Миладиновци, 
п.фах 66, 1000 Скопје, на 29.06.2015 година до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија, поднесе Барање за продолжување на Лиценцата за вршење на 
енергетска дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за, со архивски број УП1 бр. 11-75/15. 
  Од доставената документација се утврди дека Барањето за продолжување на 
Лиценцата за вршење на енергетска дејност Складирање на сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт  со архивски број УП1 бр. 11-75/15,  поднесено 
од  страна на ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво-Скопје, е доставено на 
пропишан начин и форма согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“, бр.143/11, 78/13 и 33/15). 
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Имајќи го предвид горенаведеното,  се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваa 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, 
согласно член 31, став 1 од Законот за енергетика. 
 
 
  УП1 Бр. 11-75/15 
 16.10.2015 година                    
       Скопје                                                                          
                            
  
          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Димитар Петров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


