
 
     Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 и 
член 48 став 1 алинеа 2, 4, и 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 
136/2011, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 54 став 1 алинеја  2, 3 и 4 од  Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13 ), постапувајќи по 
дописот од Државниот пазарен инспекторат Одделение за инспекциски надзор бр.08-207/1 од 
18.09.2014 година, Записникот од извршен инспекциски надзор бр. 08-155-402/1 од 17.09.2014 
година, и  Решение  на Државен инспекторат за техничка инспекција  ИП1 бр.08-272/2 од 22.09.2014 
година, на седницата одржана на 01.10.2014 година,  донесе  

                                                                                                 
 

О Д Л У К А 
              за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова     
                               нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт  

 
 
 

1.    На Друштвото за производство, промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, му се 
одзема лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт- со евидентен број на издадената лиценца НД-
24.03.1/11 од 28.03.2011 година, поради  невршење на дејноста за која е издадена лиценцата на 
начин и услови пропишани со Законот за енергетика и други прописи. 

 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 
3. 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 
 
 

       Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија  на Друштвото за производство, 
промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево  му издаде лиценца за вршење на енергетска 
дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - со 
евидентен број на издадената лиценца НД-24.03.1/11 од 28.03.2011 година. 
На ден 25.03.2014 година работна група од стручните служби на Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија изврши увид на лице место во целокупната документација, 
објектите, деловните простории, инсталации како и средствата и опремата за вршење на дејноста 
на лиценцираното друштво. Од увидот на лице место  констатирано е дека  резервоарите за Екстра 
лесно масло ЕЛ-1, и мазут кои истеовремено се користат и за складирање не се во функција и се 
надвор од употреба. Освен наведените резервоари се користат  уште шест резервоари од  50 м2 за 
трговија со Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и Еуродизел БС, кои не ги исполнуваат минималните 
технички услови, бидејќи меѓусебно не се поврзани (за да се исполни условот од 100м2) и не се во 
функционална состојба.  
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Допис УП1бр. 11-8-9/11 од 
22.05.2014 година го извести Друштвото за производство, промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз 
ДООЕЛ Кичево, дека постојат услови за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата за 



Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт и го повика  
друштвото да се произнесе околу причините за одземање на лиценцата,  во рок од 15 дена. 
 Со допис бр.02-112-14 од 09.06 2014 година, Друштвото за производство, промет и услуги С-ИГОР 
увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ја извести Регулаторната комисија за енергетика дека веќе се 
превземени мерки за репарација и  комплетно испитување  на резервоарите и  во тек се  активности 
за отстранување на констатираните недостатоци кои можат да доведат до одземање на лиценцата.  
Кон дописот приложи: Договор за репарација на резервоар и негово комплетно испитување од 
03.06.2014 година, помеѓу С-Игор увоз извоз  ДООЕЛ Кичево и ДПТУ Велдинг Инженеринг ДООЕЛ 
Велес, Понуда бр.03-06/2014 од 03.06.2014 година , Фактура бр.144 од 35.09.2013 година за купена 
пумпа за мазут со електромотор, Фактура 145 од 25.09.2013 година за купена пумпа за течни горива 
со електромотор и волуменски мерач на проток со филтер, како и царински декларации за истите. 
Регулаторната комисија за енергетика со Допис УП1 бр. 11-8-9/11 од 26.06.2014 година, побара 
Државниот пазарен инспекторат во Друштвото за производство, за промет и услуги С-ИГОР увоз-
извоз ДООЕЛ Кичево, да изврши контрола од аспект на исполнување на минимално техничките 
услови за вршење на енергетските дејности од областа  на нафта и нафтени деривати  и да ги 
провери задолжителните оперативни резерви за покривање на петдневен просечен обем на 
трговија, пресметан врз основа на остварениот обем на трговија за секој дериват одделно  во 
претходната година. 
Државниот пазарен инспекторат Одделение за инспекциски надзор Гостивар со Допис бр.08-23/3 од 
16.07.2014 година ја извести Регулаторната комисија за енергетика дека друштвото- трговец не 
обезбедило оперативни резерви од нафтени деривати за покривање на петдневен просечен обем 
на трговија пресметан врз основа на остварен обем на трговија за секој нафтен дериват пооделно 
во претходната година што е спротивно на член 103 став 3 од Законот за енергетика („Службен 
Весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014). 
По извршениот инспекциски надзор Друштвото за производство, за промет и услуги С-ИГОР увоз-
извоз ДООЕЛ Кичево до Регулаторната комисија за енергетика достави Известување  бр.02/170/14 
од 20.08.2014 година и наведе дека во моментот на инспекцискиот надзор  неопходната количина на 
бараните оперативни резерви веќе била обезбедена и се транспортирала од добавувачите до 
просториите на лиценцираното правно лице.   
На ден 17.09.014 година извршен е инспекциски надзор од страна на Државниот пазарен 
инспекторат, Државниот инспекторат за техничка  инспекција и стручни служби од Регулаторната 
комисија за енергетика. 
Со Записник од извршен инспекциски надзор бр.08-155-402/1 од 17.09.2014 година, Државниот 
пазарен инспекторат повторно констатирал дека се изменети односно не се исполнети пропишаните 
минмално технички услови за вршење на дејност трговија на големо  со нафта и нафтени деривати 
кои се предвидени со Правилникот за минимално технички услови за деловните простории и 
простории во кои  се  врши трговија („ Службен весник на РМ“  бр.21/04...124/11). 
Исто така констатирано е дека,  друштвото трговец не обезбедило оперативни резерви од нафтени 
деривати за покривање на петдневен просечен обем на трговија пресметан врз основа на остварен 
обем на трговија за секој нафтен дериват пооделно во претходната година. Кон записникот е 
приложено  Барање  за поведување на прекршочна постапка против Друштвото за производство, 
промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево бр.08-159-170/6 од 22.05.2014 година, поднесена 
од Државниот пазарен инспекторат  до Основниот суд  Кичево и  Барање  за поведување на 
прекршочна постапка против Друштвото за производство, за промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз 
ДООЕЛ Кичево бр.08-154-303/7 од 25.07.2014 година, поднесена од Државниот пазарен инспекторат  
до Основниот суд  Кичево. 
Државниот инспекторат за техничка инспекција во рамките на своите надлежности донел Решение  
ИП1 бр.08-272/2 од 22.09.2014 година  со кое му наложил на Друштвото за производство, за промет 
и услуги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево да ги стави привремено вон употреба  двата резервоари 



за ТНГ со  фабрички број 4 и фабрички број 5 производител Енергомонт Скопје, лоцирани во склад 
на локакитетот Копачка. 
 
Со оглед на наодите од извршениот инспекциски надзор  од Државниот пазарен инспекторат и 
Државниот инспекторат за техничка инспекција на Република Македонија,  Регулаторната комисија 
за енергетика оцени дека Друштвото за производство, за промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз 
ДООЕЛ Кичево не ги превзело потребните мерки за отстранување на констатираните недостатоци 
кои можат да доведат до одземање на лиценцата, и не ги исполнува  пропишаните минимално 
технички услови за вршење на дејност трговија на големо  со нафта и нафтени деривати кои се 
предвидени со Правилникот за минимално технички услови за деловните простории и простории во 
кои  се  врши трговија „ Службен весник на РМ бр.21/04...93/08) и не обезбедило оперативни резерви 
од нафтени деривати за покривање на петдневен просечен обем на трговија пресметан врз основа 
на остварен обем на трговија за секој нафтен дериват пооделно во претходната година  што е 
спротивно на член 103 став 3 од Законот за енергетика („Службен Весник на РМ“ бр.16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014) . Со тоа се исполнети  условите за одземање на лиценцата  
согласно член 48 став 1 алинеа 2, 4, и 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 54 став 1 алинеја  2, 3 и 4 од  Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13). 

 
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, согласно член 31 став 1 од Законот за 
енергетика.             
                                                           
 УП1 Бр. 10-8/11 
01.10. 2014 година                                                                               
      Скопје                                                                                       
        

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 
Димитар Петров 
 
 
 
 
 
 

 


