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     Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 
22 и член 48 став 1 алинеа 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 53 став 1 алинеа 5 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/11, 78/13 и 
33/15), на седницата одржана на 02.04.2015 година,  донесе  
 

 
                                                                                                 

 

ОДЛУКА 
за започнување на постапката за одземање на лиценцата за вршење на енергетска 

дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт- трговија на големо со  Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 

гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ) 
 
 
 
 

1. Регулаторната комисија за енергетика ја започнува постапката за одземање на 
лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со  Еуродизел 
БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ), 
со евидентен број на издадената лиценца НД - 41.03.1/13 од 29.07.2013 година, на 
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги БАЛКАН ПЕТРОЛ експорт-
импорт ДООЕЛ Куманово, Република Македонија, поради тоа што носителот на 
лиценца престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за 
која е издадена лиценцата. 
 

2. Се задолжува Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги БАЛКАН ПЕТРОЛ 
експорт-импорт ДООЕЛ Куманово, во рок од 7 (седум) дена од денот на прием на оваа 
Oдлука да ги превземе сите потребни активности заради одстранување на причините 
поради кои е започната постапката за одземање на лиценцата за вршење на 
енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт- трговија на големо со  Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра 
лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ). 
 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 
4. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на web 

страната на Регулаторната комисија за енергетика и во јавните гласила. 
  
 
            
                                                           
УП1 Бр. 11-131/13 
 02.04.2015 година                                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      Скопје                                                                                                     Димитар Петров 
 


