Врз основа на член 50 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 30 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26
јули 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за започнување на постапка 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
1. СЕ ЗАПОЧНУВА постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност

трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт трговија на големо со Еуродизел БС на Друштвото за градежништво, трговија и услуги
ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, издадена од Регулаторна комисија за енергетика

и водни услуги на Република Северна Македонија со Одлука за издавање на лиценца
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати,
биогоривa и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС, („Службен весник на
Република Македонија“ бр 99/13 и 102/17), со Евидентен број на издадената лиценца
НД– 40.03.1/13.2/17, поради тоа што носителот на лиценцата престанал да ги исполнува
условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена лиценцата.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА носителот на лиценцата Друштвото за градежништво, трговија и услуги
ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, во рок од 30 дена од денот на прием на оваа
одлука да ги превземе сите потребни активности заради одстранување на причините
поради кои е започната постапката за одземање на лиценцата и да достави доказ за
правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои
носителот на лиценцата ја врши дејноста.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен
весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Об р а з л о ж е н и е

Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
Скопје, е носител на лиценца за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати,
биогоривa и горива за транспорт - трговија на големо Еуродизел БС.
Согласно податоците со кои располага Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија
за енергетика) утврди дека е истечен е рокот на важење на Договорот за закуп на основни
средства (резервоарски капацитети) на ул. Шар Планина бр.12 Скопје, во сопственост на
Друштво за градежништво БЕТОН АД Скопје.
Со тоа Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
Скопје, престанало да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е
издадена лиценцата од член 50 став (1) точка 5) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр.98/18 и „Службен Весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/19) и член 30 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21).
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Поради настанатата промена како причина за отпочнување на постапка за одземање на
лиценцата, а согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* и член 30 став (2) од
Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика со Известување за постоење
на причини за отпочнување на постапка за одземање на лиценца бр.11-1150/1 oд 16 јуни 2021
година го задолжи носителот на лиценцата во рок од 7 дена од добивање на известувањето,
да доставите доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните
средства со кои ја врши дејноста (сопственост - имотен лист, закуп- имотен лист со
прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарите треба да се запишани во
имотниот лист во m3.
Во оставениот рок друштвото носител на лиценцата не достави доказ за правото на
користење на основните средства со кои ја врши дејноста.
Имајќи го во предвид горенаведеното а согласно член 50 став (3) од Законот за
енергетика* и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци, 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.11-81 /13
26 јули 2021 година
Скопје
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