
           
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 43 од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 
41/2014, 151/2014, 33/2015, 192/2015, 215/2015, 6/2016 и 53/2016 ) и член 45 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 Друштво за трговија со нафтени деривати и услуги “ 
Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност 
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, на седницата 
одржана на  03.08.2016 година, ја донесе следната 
 
 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И 
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – СКЛАДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95, 

ЕУРОСУПЕР БС 98,  ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
 

1. Во Одлуката бр.02-908/1 од 06.09.2005 година, за издавање на лиценца за вршење на 
енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер 
БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 75/2005, 159/2011,155/2015 и 158/2015) и Одлуката УП1 бр.11-58/11 од 
15.09.2016 година, за продолжување на лиценца за вршење на енергетската дејност 
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- 
складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.161/2015) на Друштво за трговија со нафтени деривати и услуги “ Лукоил Македонија“ 
ДООЕЛ Скопје, во Прилогот 1, составен дел на Одлуката: 
- во точката 6, евидентниот број се менува и гласи: НД- 01.04.1/05.2/11.3/15.2/16 
- во точката 10, во потточката 1, зборовите: „2 резервоари од по 100 м3 за прием на Течен 
нафтен гас (ТНГ)“ се менуваат со зборовите: „4 резервоари од по 100 м3 за прием на 
Течен нафтен гас (ТНГ)“.   

 
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“ .  
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
 

Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 
на 09.06.2016 година до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија поднесе 
Барање за менување на лиценцата за вршење енергетската дејност Складирање на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), со 
архивски број УП1 бр. 11-58/11. Барањето за менување на лиценца се однесува на зголемување 
на резервоарските капацитети за складирање на Течен нафтен гас (ТНГ), со изградба на два 

резервоари за ТНГ секој со зафатнина од  по 100м³. 



Од доставената документација се утврди дека Барањето за менување на лиценца за 
вршење енергетска дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра 
лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), со архивски број УП1 бр. 11-58/11 поднесено од страна 
на Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 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). 

По поднесеното барање со потребната документација, Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија спроведе постапка согласно Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности и согласно член 20 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности донесе  Заклучок УП1 бр. 11-58/11 од 07.07.2015 година за уредност на 
барањето. 

  Барателот постапувајќи согласно член 20 став 2 и член 21 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности го изготви и по одобрувањето од Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија го објави текстот на Известувањето на неговото Барањето 
за менување на лиценца во дневните весници „Дневник“ и „Коха диторе“ на 14.07.2015 година. Во 
предвидениот рок од објавувањето на известувањето не беа доставени мислења и предлози од 
заинтересираните физички и правни лица.  

Врз основа на  член 22 став 1, алинеја 16, од  Законот за енергетика и член 28 став 1 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на ден 03.08.2016 година, одржа седница и донесе Одлука 
за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност 
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- складирање 
на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен 
нафтен гас (ТНГ), на Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје. 

 
 
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. 
 
 
                                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ  
         Димитар Петров 
УП1 Бр. 11-58/11 
03.08.2016 година  
 Скопје 
 
 
 
 
 
  
  

  

 


