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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 

 

О Д Л У К А 

 

за изменување и  дополнување на Одлуката за започнување на 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 мазут М-1 НС и Еуросупер БС-95 

 
1. Во Одлуката за започнување на 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 мазут М-1 HC и Еуросупер БС-95, на Друштвото за 
трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје ( „ Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.154/21), во точката 1, точката на крајот од реченицата се брише и се 

додаваат зборовите: „ и поради тоа што носителот на лиценцата престанал да ги 
исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена лиценцата“. 
 

2. Во точката 2, зборовите: „90 дена“ се заменуваат со зборовите: „ 60  дена“, точката на 
крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „ како и да 
достави доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните 
средства со кои 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. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

       

Државниот пазарен инспекторат на Република Северна Македонија со допис Достава на 
информација за вршење на вонредни инспекциски надзори за контрола на мазут бр.02-1001/1 
од 7 јуни 2021 година, ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија дека согласно спроведениот инспекциски надзор од страна 
на Државниот пазарен инспекторат на 21 мај 2021 година, на Друштвото за трговија, 

градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје му е изречен прекршочен платен налог врз 
основа на повреда на член 146 став (3) од Законот за енергетика*. 

Како носител на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут (М-
1) издадена согласно Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со мазут М-1 НС и Еуросупер БС-95 (“Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр.191/20), друштвото е должно да ги исполнува општите обврски утврдени во 
лиценцата, меѓу другите и обврската за почитување на законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со мазут (М-1), заштитата на 
потрошувачите, заштитата на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита 
при работа. 
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Со оглед на тоа дека согласно изречениот прекршочен платен налог на Државниот 
пазарен инспекторат констатирана е повреда на вршење на дејноста за која е издадена 
лиценцата во поглед на непоседување на оперативни резерви на мазут (М-1), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 30 
став (1) точка 2 од Правилникот за лиценци (“Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) утврди дека друштвото не ја врши 
дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика* и 
други закони, како и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика* и со тоа 

постои причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата.  

Врз основа на наведеното, а согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* и член 
30 став (2) од Правилникот за лиценци, со Известување бр11-281/14 од 9 јуни 2021 година 
Регулаторната комисија за енергетика го задолжи друштвото  во рок од 7 дена од добивање 
на известувањето, да се произнесете во врска со настанатото прекршување на одредбата на 
член 146 став (3) од Законот за енергетика* и одредбите на Правилникот за нивото и начинот 
на пресметка на оперативните резерви (“Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр. 91/21), како причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата. 

          Во оставениот рок друштвото носител на лиценцата не достави писмено 
произнесување во врака со настанатото прекршување. 

         Поради тоа  со Одлука за започнување на 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 мазут М-1 НС и Еуросупер БС-95 

 УП1 бр. 11-28/14 од  5 јули ( „ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/21)  се 
задолжи носителот на лиценцата во рок од 90 дена од денот на прием на оваа одлука да 
достави  доказ, Записник од Државен пазарен инспекторат дека поседува оперативни резерви 
на мазут (М-1). 

     Согласно податоците со кои располага, Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија утврди дека е истечен 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 и на ул. 15-
ти Корпус бр.3 Маџари, Скопје во сопственост на СКОВИН АД Скопје. 
       Со тоа, Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС 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). 

         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.11-1152/1 од  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 друштвото 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. 
          Со оглед на тоа што е донесена 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 мазут М1 HC и Еуродизел 
БС-95 УП1 бр. 11-28/14 од 5 јули 2021 година („ Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.154/21)  поради тоа што носителот на лиценцата не ја врши дејноста за која е 
издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика* и други 
закони, како и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика* со оваа 
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одлука  се врши измена и дополнување на гореспоменатата одлука и поради тоа што 
носителот на лиценцата престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската 
дејност за која е издадена лиценцата како и на рокот на превземање на потребните 
активности заради отстарнување на причините поради кои е отпочната постапката за 
одземање на лиценцата. 
 
          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. 11-28/14   

          26 јули 2021 година   
 Скопје                                                                                
 
 

  

                                                                                                                                  
                                                                                                       Претседател  
                                                                              на Регулаторна комисија за енергетика и водни  
                                                                                    услуги на Република Северна Македонија 
                                                                                                       Марко Бислимоски                                                                                             
 
 


