Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 45 став (1) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 96/19) и член 22 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за менување на лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и
горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и
Мазут (М-1), УП1 бр.11-59/19 од 25 септември 2019 година, на Друштвото за производство, промет
и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 октомври 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА
ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРА
ЛЕСНО (ЕЛ-1) И МАЗУТ (М-1)
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени
деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95,
Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1) на Друштвото за производство, промет и
услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, издадена од Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Одлука УП1 Бр. 11-95/11
од 15.02.2012 година, изменета со Одлука УП1 бр. 11-95/11 од 5.03.2014 година, изменета
со Одлука УП1 бр. 11-95-11 од 21.07.2017 година, изменета со Одлука УП1 бр. 11-95/11 од
18.04.2018 година, изменета со Одлука УП1 бр. 11-95/11 од 21.01.2019 година и изменета
со Одлука УП1 бр. 11-95/11 од 15 март 2019 година (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 23/12, 46/14, 99/17, 73/18, 17/19 и “Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 58/19), се менува по барање на носителот поради зголемување на
резервоарските капацитети со кои ја вршат дејноста и поради тоа:
- во Прилог 1, точка 10, став 1 по зборовите “сопственост на МАКСТИЛ АД Скопје” се
додава:
“и еден резервоар со волумен од 5378 м³ за складирање на Еуродизел БС на локација
16та Македонска бригада бр.18 Скопје, КП 2204, Имотен лист 44265, КО Гази Баба,
сопственост на Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво Скопје”.
2. 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.
Образложение
Друштвото за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со
седиште на Бул. Борис Трајковски бр.68 Скопје-Кисела Вода (во натамошниот текст: Друштвото), на
25 септември 2019 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со
Правилникот за лиценци, поднесе Барање за менување на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија на големо со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија
на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1), УП1 бр.11-59/19
од 25 септември 2019 година (во натамошниот текст: Барање).
Менувањето на лиценцата е побарано поради зголемување на резервоарските капацитети
со кои ја вршат дејноста. Имено, носителот на лиценца ги проширува капацитетите со уште еден
резервоар со волумен од 5378 м³ за складирање на Еуродизел БС на локација 16та Македонска
бригада бр.18 Скопје, КП 2204, Имотен лист 44265, КО Гази Баба, сопственост на Рудници и
железарница УСЛУГИ акционерско друштво Скопје.

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци Регулаторната комисија за енергетика
на 30 септември 2019 година на својата веб страница објави соопштение за поднесеното Барање.
Друштвото, Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 15,
односно од Образецот БЛ 22 од Правилникот за лиценци, ги достави во оригинал и електронски во
.pdf формат.
Согласно Меморандум за соработка склучен помеѓу Регулаторната комисија за енергетика
бр.03-400/1 од 7 март 2019 година и Државниот пазарен инспекторат бр.03-469/1 од 7 март 2019
година, вработените во стручната служба на Регулаторната комисија за енергетика на 3 октомври
2019 година, присуствуваа на увидот на терен заедно со претставници од Државниот пазарен
инспекторат, за што беше изготвен Записник за МТУ бр. 09-54-3204 од 3 октомври 2019 година, кој
е составен дел од Барањето за менување на лиценцата.
Друштвото го комплетираше Барањето на 4 октомври 2019 година, по што Регулаторната
комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање е потполно и согласно член 10, став (1) од
Правилникот за лиценци изготви Предлог - Одлука за менување на лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М1) и на 8 октомври 2019 година закажа подготвителна седница.
По закажувањето на подготвителната седница АД Макпетрол Скопје, како заинтересирана
страна, а согласно член 11 од Правилникот за лиценци побара увид во документацијата за
поднесеното барање, увидот беше одобрен и истиот се одржа во просториите на Регулаторната
комисија за енергетика на 10 октомври 2019 година пред почетокот на подготвителната седница. На
подготвителната седница немаше прелози и забелешки.
Регулаторната комисија за енергетика, на 10 октомври 2019 година, одржа седница на
којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 45 став (1) од Законот за
енергетика и член 22 од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за менување на лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и
горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и
Мазут (М-1) на Друштвото за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ извоз-увоз
Скопје.
Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена
од денот на приемот.
УП1 бр. 12-59/19
10 октомври 2019 година
Скопје
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