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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
2184.
Врз основа на членовите 1, 6 и 17 од Законот за
државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“,
на седницата одржана на 4 април 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЗА 2016 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА
I. За особено значајни остварувања од интерес
за Републиката во областа на науката, наградата
„Гоце Делчев“ за 2016 година, се доделува за трудовите:
1. „ПЕДОЛОШКА (ПОЧВЕНА) КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НЕЈЗИНИТЕ ТОЛКОВНИЦИ“ од авторите: академик Ѓорѓи Филиповски,
проф. д-р Јосиф Митрикески, проф. д-р Татјана Миткова, доцент д-р Миле Маркоски, проф. д-р Диме Петковски, проф. д-р Душко Мукаетов, проф. д-р Марјан
Андреевски и проф. д-р Коле Василевски, објавена
2015 година.
2. „МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТЕТОВО ОД АЛА ТУРКА ДО АЛА ФРАНГА- општествено-политичкиот жи-

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
2185.
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 14/14, 116/14, 135/14,10/15, 98/15, 145/15
и 30/16), министерот за образование и наука донесе
КАЛЕНДАР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА
Член 1
Во Календарот за организација на учебната
2015/2016 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/15 и
77/16), во член 7 став 1 во алинејата 1 зборовите „28
мај “ се заменуваат со зборовите „4 јуни “.
Во став 3 во алинејата 1 зборовите „28 мај“ се заменуваат со зборовите „4 јуни“.
Во став 5 во алинејата 1 зборовите „28 мај“ се заменуваат со зборовите „4 јуни“.
Член 2
Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.20-7040/3
19 април 2016 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

вот и културата на живеењето во првата половина на
20 век“ од д-р Бранислав Светозаревиќ Покорни, објавена во 2015 година.
3. „ТРАЈКО КИТАНЧЕВ (книжевна, културна и револуционерна дејност)“ од Валентина Миронска-Христовска, објавена во 2015 година.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Претседател на Одборот
Бр. 08-2193/2

за доделување на наградата

18 април 2016 година

„Гоце Делчев“,

Скопје

акад. Владо Камбовски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2186.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006)
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за Судски совет на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден
14.4.2016 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на
Марија Велеска, судија на Основниот суд Прилеп поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 18.4.2016 година.
Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
2187.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу МОНДЕЛЕЗ
ИНТЕРНАТИОНАЛ,
ИНЦ.
(МONDELEZ
INTERNATIONAL, INC.), САД и АЦОРН ХОЛДИНГС
Б.В. (ACORN HOLDINGS B.V.), Амстердам, Холандија, преку полномошник Јасмина Илиева – адвокат во
адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешовска
од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на
седница одржана на ден 23.1.2015 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која МОНДЕЛЕЗ ИНТЕРНАТИОНАЛ, ИНЦ. (МONDELEZ INTERNATIONAL, INC.), со главно седиште на Тхрее Парквваи Нортх, деерфиелд, ИЛ (Three Parkway north,
Derfield IL) 60015 САД и АЦОРН ХОЛДИНГС Б.В.
(ACORN HOLDINGS B.V.), со главно седиште на Оостеррдоксстраат 80, (oosterdoksstraat 80) 1011 ДК, Амстердам, Холандија, заеднички стекнуваат контрола во
афтономно организирано заедничко вложување создадено преку комбинација на (некои од) нивните активи
поддружници и средства иако потпаѓа под одредбите
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има
за последица значително спречување, ограничување
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат
на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на За-

конот за заштита на конкуренцијата во смисла на член
19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000ден. и за
решението во износ од 30.000 ден., по тарифен број 28а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98,
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп. бр. 08-4
23 јануари 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
2188.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу ЕУРО
ТАБАК ДОО Скопје, со седиште на ул. Босна и Херцеговина бр. 11 А Скопје и САПОНИА–КОМЕРЦ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Романија бб Скопје, а поднесено од управителите на подносителите на известувањето ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје и САПОНИА–КОМЕРЦ ДООЕЛ Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 12.1.2015 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје, со седиште на ул. Босна и Херцеговина бр. 11 А Скопје и САПОНИА–КОМЕРЦ ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. Романија бб Скопје, по основ
на стекнување контрола, иако потпаѓа под одредбите
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има
за последица значително спречување, ограничување
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат
на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член
19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
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Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-5
12 јануари 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
2189.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република
Македонија бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи
по известувањето за концентрација помеѓу Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже ДОО Белград (Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreze d.o.o. Beograd),
Србија и Друштво за развој и создавање на информациски системи ЕУ нет ДОО Белград ( Drustvo za razvoj
i izgradnju informacionih sistema EUnet d.o.o. Beograd)
Србија, преку Полномошник Леонид Ристев адвокат од
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на
седница одржана на ден 23.1.2015 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Србија
Бродбенд – Српске кабловске мреже ДОО Белград
(Serbia Broadband – Srpske kablovske mreze d.o.o.
Beograd), со главно седиште на Булевар Зорана Ѓинѓиќа 8а, Белград, Република Србија, и Друштво за развој
и создавање на информациски системи ЕУ нет ДОО
Белград ( Drustvo za razvoj i izgradnju informacionih
sistema EUnet d.o.o. Beograd) со главно седиште на Милентија Поповиќа 9, Белград, Република Србија, по основ на купопродажба на удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да
има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на

Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-14
23 јануари 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
2190.
Комисијата за заштита на конкуренцијата, врз основа, член 68 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10 и 136/11) и член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на
Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постапката поведена по службена должност
против Авто мото друштво ,,Тетово“ Тетово застапувано од xxx, заради утврдување на повреда од одредбите
на член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата при утврдување на висината на цената за
услугата технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 17.10.2013 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека Авто мото друштво ,,Тетово“
Тетово, ул. „Видое Смилевски Бато“ бб, Тетово учествувал во забранет договор и/или договорена практика
на начин што Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје
доставувал одлуки и ценовници за цената на услугата
технички преглед на моторни и приклучни возила до:
- Авто Мото Друштво
,,Брегалница“ Берово,
ул.„Маршал Тито“ бр.4, Берово,
- Авто мото друштво ,,Ѓорѓи Наумов,, Битола, ул.
Арон Ароести бб, Битола,
- Авто мото друштво ,,Виница“ Виница, ул. „Илинденска“ бб, Виница,
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- Авто мото друштво ,,Дичо Панов“ Гевгелија, ул.
„Маршал Тито“ бр.2, Гевгелија,
- Авто мото друштво ,,Гостивар“ Гостивар, ул.
„Илинденска“ бб, Гостивар,
- Авто мото друштво ,,Страшо Пинџур“ Кавадарци,
ул.„29-ти Ноември“ бр.36, Кавадарци,
- Авто мото друштво ,,Кичево“ Кичево, Магистрален пат бб, Кичево,
- Авто мото друштво ,,Лопен“ Кочани, ул. „29-ти
Ноември“ бр.109, Кочани,
- Авто мото друштво ,,Охрид“ Охрид, ул.„Лазо Трпоски“ бб Охрид,
- Авто мото друштво ,,Прилепец“ Прилеп ул. „Моша Пијаде“ бр.230, Прилеп,
- Авто мото друштво ,,Пробиштип„ Пробиштип ул.
„Миро Барага“ бр. 1, Пробиштип,
- Авто мото друштво ,,Струга“ Струга, ул. „Пролетерски Бригади“ бр.68, Струга,
- Авто мото друштво ,,Стрела“ Струмица, ул. „Ленинова“ бр.94, Струмица,
- Авто мото друштво ,,Тетово“ Тетово и
- Авто мото друштво ,,Штип“ Штип, ул. „Сутјеска“
бб, Штип, кои одлуки и ценовници наведените Авто
Мото Друштва ги применувале директно или индиректно, меѓу кои и Авто мото друштво ,,Тетово“ Тетово
преку носење на сопствени одлуки и ценовници со цени исти со оние утврдени од Авто Мото Сојуз на Македонија, со што директно ги фиксирале продажните цени за услугата технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, а
со цел спречување, ограничување или нарушување на
конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата
- технички преглед на моторни и приклучни возила на
територијата на Република Македонија, со што сториле повреда од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07).
2. Времетраење на повредата од точка 1.:
Авто Мото Друштво ,,Тетово“ Тетово, учествувало
во повредата од точка 1) во периодот од 28.7.2005 до
19.7.2010 година;
3. Се забранува Авто мото друштво ,,Тетово“ Тетово, да врши натамошна примена на забранетите одлуки и ценовници со кои се утврдува цената на услугата
технички преглед на моторни и приклучни возила.
4. Се наложува на Авто мото друштво ,,Тетово“ Тетово, самостојно да утврди цени за вршење на технички преглед на моторните и приклучни возила, врз основа на трошковен принцип, во рок од 30 дена од денот
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на доставување на ова решение и истите да ги достави
до Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од
8 дена од денот на нивното утврдување.
5. Непостапувањето по ова решение претставува
прекршок согласно член 47 став (1) точка 3) од Законот
за заштита на конкуренцијата.
Уп. бр. 08-43
17 октомври 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
2191.
Комисијата за заштита на конкуренцијата, врз основа, член 68 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10 и 136/11), постапувајќи во постапка поведена по службена должност против БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и придружни активности –
Скопје, застапувано од полномошник Ѓорѓе Матевски,
адвокат од Скопје, за утврдување на злоупотреба на доминантна позиција на пазарот на обезбедување комунални услуги на градските гробишта на територијата
на градот Скопје, на седницата одржана на ден
17.10.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека БУТЕЛ акционерско друштво
за погребни и придружни активности - Скопје со седиште на ул. „Бутелска“ бб, Скопје, како единствено
претпријатие кое стопанисува со градските гробишта
на територијата на градот Скопје, има доминантна позиција на пазарот на обезбедување комунални услуги на
градските гробишта на територијата на градот Скопје.
2. Се утврдува дека БУТЕЛ акционерско друштво
за погребни и придружни активности - Скопје ја злоупотребува својата доминантна позиција од точка 1 на
ова решение преку директно наметнување на нефер услови на тргување во смисла на одредбата од член 14
став (2) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.
04/05, 70/06 и 22/07), на начин што на правните и физички лица регистрирани за изградба на надгробни споменици неоправдано во надоместот за комунални услуги на гробиштата им вкалкулирал и износ од 1.400 денари + ДДВ на име одржување - чистење (комунална хигиена).
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3. Времетраењето на злоупотребата од точка 2 од
ова Решение е од 25.1.2005 година до 15.10.2007 година.
Уп. бр. 08-143
17 октомври 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
2192.
Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и
член 45 став (1) точка (1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10, 136/11 и 41/14), Комисијата за одлучување по прекршок составена од Чедомир Краљевски претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку - членови, постапувајќи во постапка поведена по службена
должност против Јавното Претпријатие “Комунална хигиена” – Скопје, со седиште на ул. 7 јули бр.40, Скопје
застапувано од Ракип Дочи - директор, заради сторен
прекршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) на седницата одржана на 31.3.2014 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.Се утврдува дека Јавното Претпријатие “Комунална хигиена” – Скопје, со седиште на ул. 7 јули бр.40,
Скопје со ЕМБС ххх и ЕДБ ххх застапувано од Ракип
Дочи, директор, во периодот од 31.12.2006 година до
15.1.2007 година ја злоупотребило својата доминантна
позиција на пазарот на депонирање на отпад од територијата на Град Скопје и од сите други места, кои согласно начелото на блискост од Законот за управување со
отпад („Службен весник на РМ“ бр.68/04, 107/07 и
143/08), гравитираат кон градот Скопје во однос на
депонирањето на отпад, бидејќи Јавното Претпријатие
“Комунална хигиена” – Скопје стопанисувало со депонијата Дрисла, како единствена депонија на наведениот
географски пазар, на начин што со неоправдано неприфаќање на барање на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ за продолжување на договорот за пристап на депонијата Дрисла, а
со тоа и престанување да го прима отпадот донесен од
страна на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ, Јавното Претпријатие
“Комунална хигиена” – Скопје, неоправдано одбивило
на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола да му овозможи пристап
кон депонијата Дрисла за соодветен надомест, со што
го оневозможило ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола да делува
како конкурент на Јавното Претпријатие “Комунална

хигиена” – Скопје на пазарот за собирање и транспорт
на комунален отпад од територијата на Град Скопје и
од сите други места, кои согласно начелото на блискост од Законот за управување со отпад, гравитираат
кон градот Скопје, што претставува прекршок од член
47 став (1) точка 2) во врска со член 14 став (2) точка
(6) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 4/05,70/06 и 22/07) за што му се
изрекува глоба во износ од 12.000,оо денари што претставува ххх % од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во 2005 година како година која и претходи на годината во која е сторен прекршокот.
2. Се утврдува дека Јавното Претпријатие “Комунална хигиена” – Скопје, со седиште на ул. 7 јули
бр.40, Скопје со ЕМБС 4528972 и ЕДБ 4030992102919
застапувано од Ракип Дочи, директор во периодот од
10.06.2008 година до 31.12.2009 година повторно ја злоупотребило својата доминантна позиција на пазарот за
депонирање на отпад од територијата на Град Скопје и
од сите други места, кои согласно начелото на блискост од Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ“ бр.68/04, 107/07 и 143/08), гравитираат кон
градот Скопје во однос на депонирањето на отпад, бидејќи Јавното Претпријатие “Комунална хигиена” –
Скопје стопанисувало со депонијата Дрисла, како
единствена депонија на наведениот географски пазар,
на начин што со неоправдано неприфаќање на барање
на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ за склучување на договор за
депонирање на смет на депонијата Дрисла, Јавното
Претпријатие “Комунална хигиена” – Скопје, неоправдано одбивило на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола да му
овозможи на пристап кон депонијата Дрисла за соодветен надомест, со што го оневозможило ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола да делува како конкурент на Јавното Претпријатие “Комунална хигиена” – Скопје на пазарот за
собирање и транспорт на комунален отпад од територијата на Град Скопје и од сите други места, кои согласно
начелото на блискост од Законот за управување со отпад, гравитираат кон градот Скопје, што претставува
прекршок од член 47 став (1) точка 2) во врска со член
14 став (2) точка (6) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 4/05,70/06 и
22/07) за што, му се изрекува глоба во износ од
596.400,00 денари што претставува ххх % од вредноста
на вкупниот годишен приход остварен во 2007 година
како година која и претходи на годината во која е сторен прекршокот.
3. Глобата од точките 1 и 2 од ова решение сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 де-
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на од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840ххх07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита
на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии,
банка на примач - НБРМ. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат.
Тужбата го одлага извршувањето на решението.
ПП. Бр. 09-3/8
31 март 2014 година
Претседател,
Скопје
Чедомир Краљевски, с.р.
__________
2193.
Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и
член 45 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10, 136/11 и 41/14), Комисијата за одлучување по прекршок составена од Чедомир Краљевски претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку - членови, постапувајќи по барањето за поведување постапка бр.09-5/1 од 23.01.2012 година поднесено од лицето Петар Дебников од Гевгелија, застапувано од полномошник Блажо Ѓорѓиев, адвокат од Гевгелија против
Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ Гевгелија застапувано од ххх, заради утврдување
на прекршок од член 59 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на
4.4.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ Гевгелија, со седиште на
Ул.7-ми Ноември бр.50 Гевгелија ЕМБС 4023854 и едниствен даночен број 4006990100872, застапувано од
ххх, Гевгелија како единствено претпријатие на пазарот на изградба, реконструкција, управување и одржување на гробишта, на територијата на општина Гевгелија, во периодот од 22.01.2009 година до денот на донесување на ова решение ја злоупотребил доминантната позиција на наведениот пазарот, на начин што при
реализација на солидарниот погреб не предвидува можност за рефундирање на средства на корисниците на солидарен погреб во случај на користење на погребални
услуги од други претпријатија даватели на овие услуги,
ги дестимулира да набавуваат погребални услуги од
други претпријатија, на тој начин ги ограничувајќи ги

конкурентските можности на претпријатијата кои даваат погребални услуги, врши ограничување на пазарот
на давање на погребални услуги, па така искористувајќи исти прилики или други слични околности, сторил
повеќе временски поврзани дејствија што претставува
повеќекратно остварување на прекршок од член 59
став (1) точка 2) а во врска со член 11 став (2) точка 2)
од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен
весник на РМ„ бр. 145/10 бр.136/11 и бр.41/14) за што
му се изрекува санкција - глоба во износ од 123.000,00
денари што претставува ххх% од вредноста на вкупниот годишен приход на ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија остварен во 2013 година како последна деловна година,
за која претпријатието има составена годишна сметка.
2. Се утвдува дека ЈПКД ,,КОМУНАЛЕЦ,, Гевгелија како единствено претпријатие на пазарот на изградба, реконструкција, управување и одржување на
гробишта, на територијата на општина Гевгелија, во периодот од година од 27.05.2006 година (како дена на
влегување во сила на Законот за прекршоци) до денот
на донесување на ова решение врши злоупотреба на доминантната позиција на наведениот пазарот, на начин
што го врзувало користењето на солидарниот погреб и
погребална опрема со плаќање на сметките за комунални услуги, односно го условило користењето на средствата од солидарниот надомест за погреб и погребална опрема со прифаќање на дополнителни обврски –
плаќање на надомест за вода и смет, дејствија кои по
својата природа не се во врска со предметот на договорот при што искористувајќи исти прилики или други
слични околности, сторил повеќе временски поврзани
дејствија што претставува повеќекратно остварување
на прекршок од, член 59 став (1) точка 2) а во врска со
член 11 став (2) точка 4) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 145/10,
бр.136/11 и бр.41/14) за што му се изрекува санкција глоба во износ од 30.750,оо денари, што претставува
ххх% од вредноста на вкупниот годишен приход на
ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија остварен во 2013 година
како последна деловна година, за која претпријатието
има составена годишна сметка.
3. Глобата од точка 1 и точка 2 од ова решение сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од
30 дена од денот на правосилноста на решението на
трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840ххх07337 - глоби за сторени
прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за
заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139
и програма 00, налогопримач - Министерство за финан-
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сии, банка на примач - НБРМ. Неплатената глоба или
ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.
ПП. Бр. 09-4
4 април 2014 година
Претседател,
Скопје
Чедомир Краљевски, с.р.
__________
2194.
Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и
член 45 став (1) точка (1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата составена од Чедомир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку - членови, постапувајќи во постапката поведена по службена должност
против УМЛ – Унитед Медиа ЛТД (со поранешен назив: Адриа Медиа Лимитед) со главно седиште на Посеидонос, 1 Ледра Бизнис Центар, 2406, Егкоми, Никозија, Кипар, застапувано од полномошник Леонид Ристев и Ѓорѓи Георгиевски, адвокати од Скопје, на седницата одржана на 7.5.2014 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека УМЛ – Унитед Медиа ЛТД (со
поранешен назив : Адриа Медиа Лимитед) со главно седиште на Посеидонос, 1 Ледра Бизнис Центар, 2406,
Егкоми, Никозија, Кипар, застапувано од полномошник Леонид Ристев и Ѓорѓи Георгиевски, адвокати од
Скопје како претпријатие кое стекнало контрола над
ИКО Балкан С.Р.Л иако согласно член 15 од Законот за
заштита на конкуренцијата било должно до Комисијата
за заштита на комкуренцијата да достави известување
за концентрација пред нејзиното спроведување односно пред поднесувањето на пријава за промени во надлежниот регистар на ден 28.12.2012 година, а по склучување на Договор за пренос на акции на ден
24.08.2012 година, истото не поднело известување за
концентрација, со што сторило прекршок од член 60
став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата за што му се изрекува санкција - глоба во износ од
307.500,00 денари што претставува ххх % од вредноста
на вкупниот годишен приход на МЕП Групацијата остварен во 2011 година како година која и претходи на
концентрацијата.
2. Се утврдува дека УМЛ – Унитед Медиа ЛТД (со
поранешен назив : Адриа Медиа Лимитед) со главно седиште на Посеидонос, 1 Ледра Бизнис Центар, 2406,
Егкоми, Никозија, Кипар, застапувано од полномошник Леонид Ристев и Ѓорѓи Георгиевски, адвокати од

Скопје како претпријатие кое стекнало контрола над
ИКО Балкан С.Р.Л со поднесувањето на пријава за промени во надлежниот регистар на ден 28.12.2012 година
ја спровело концентрацијата пред да поднесе известување за истата до Комисијата за заштита на конкуренцијата односно пред 30.10.2013 година со што постапило
спротивно на член 18 став (1) од Законот за заштита на
конкуренцијата а кое нешто претставува прекршок од
член 60 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата, за што му се изрекува санкција - глоба во
износ од 615.000,00 денари што претставува ххх % од
вредноста на вкупниот годишен приход на МЕП Групацијата остварен во 2011 година како година која и претходи на концентрацијата.
3. Глобите од точка 1) и 2) од ова решение сторителот на прекршокот е должен да ги плати во рок од 30
дена од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95,
уплатна сметка: 840ххх07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и
програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач - НБРМ. Неплатената глоба или
ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.
ПП. бр. 09-11
7 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.
__________

2195.
Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и
член 45 став (1) точка (1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата составена од Чедомир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку - членови, постапувајќи во постапката поведена по службена должност
против Словениа Бродбенд С.а.р.л. со главно седиште
на 5 руе Гуиллиам Кролл, Л-1882 Луксембург застапувано од полномошник Леонид Ристев и Ѓорѓи Георгиевски, адвокати од Скопје, на седницата одржана на
7.5.2014 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека Словениа Бродбенд С.а.р.л.
Луксембург со главно седиште на 5 руе Гуиллиам
Кролл, Л-1882 Луксембург застапувано од полномош-
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ник Леонид Ристев и Ѓорѓи Георгиевски, адвокати од
Скопје како претпријатие кое стекнало контрола над
Солфорд Трејдинг Лимитед иако согласно член 15 од
Законот за заштита на конкуренцијата било должно до
Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави
известување за концентрација пред нејзиното спроведување односно пред поднесувањето на пријава за промени во надлежниот регистар на ден 21.08.2013 година, а
по склучување на Договор за пренос на акции ден
20.08.2013 година, истото не поднело известување за
концентрација, со што сторило прекршок од член 60
став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата за што му се изрекува санкција - глоба во износ од
307.500,00 денари што претставува ххх % од вредноста
на вкупниот годишен приход на МЕП Групацијата остварен во 2012 година како година која и претходи на
концентрацијата.
2. Се утврдува дека Словениа Бродбенд С.а.р.л.
Луксембург со главно седиште на 5 руе Гуиллиам
Кролл, Л-1882 Луксембург застапувано од полномошник Леонид Ристев и Ѓорѓи Георгиевски, адвокати од
Скопје како претпријатие кое стекнало контрола над
Солфорд Трејдинг Лимитед иако согласно член 18 став
(1) од Законот за заштита на конкуренцијата не смеела
да ја спроведе концентрацијата пред да биде поднесено
известување за истата, односно пред 30.10.2013, Словениа Бродбенд С.а.р.л. Луксембург ја спровела концентрацијата на 21.08.2013 година со поднесувањето на
пријава за промени во надлежниот регистар, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот
за заштита на конкуренцијата за што му се изрекува
санкција - глоба во износ од 123.000,00 денари што
претставува ххх % од вредноста на вкупниот годишен
приход на МЕП Групацијата остварен во 2012 година
како година која и претходи на концентрацијата.
3. Глобите од точка 1) и 2) од ова решение сторителот на прекршокот е должен да ги плати во рок од 30
дена од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95,
уплатна сметка: 840ххх07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и
програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач - НБРМ. Неплатената глоба или
ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.
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ПП. Бр. 09-12
7 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.
__________

2196.
Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и
член 45 став (1) точка (1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр.145/10 и
136/11), Комисијата за одлучување по прекршок при
Комисијата за заштита на конкуренцијата, во состав:
Чедомир Краљевски - Претседател и Благој Чурлинов и
Насер Жарку – членови, постапувајќи во постапката поведена по службена должност против Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ
Струмица, застапувано од ххх, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз
Струмица застапувано од ххх, Друштво за производство трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица застапувано од ххх и Трговско друштво
за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица застапувано од ххх,
заради утврдување на прекршок од член 59 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 11.11.2013 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Орион увоз - извоз ДООЕЛ Струмица,
ул. Ленинова бр.26 Струмица со матичен број ххх и
единствен даночен број ххх, застапувано од ххх, Друштвото за услуги трговија и производство Сигнал - М
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. 24-ти Октомври
бр.34 Струмица, со матичен број ххх и единствен даночен број ххх, застапувано од ххх, Друштвото за производство трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увозизвоз Струмица, ул. Ленинова бр.1/1-4 Струмица, со матичен број ххх и единствен даночен број ххх, застапувано од ххх и Трговското друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион - НН ДООЕЛ Струмица, ул. Ленинова бр.26 Струмица со матичен број ххх и единствен даночен број ххх застапувано
од ххх, во периодот од 27.05.2006 година до 31.12.2010
година, на територијата на општина Струмица, учествувале во усогласено однесување со кое ја нарушиле конкуренцијата, на начин што се придржувале кон, односно применувале исти цени за обука на кандидати за полагање на возачки испит за ,,Б,, категорија во авто
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школа, по претходно меѓусебно усогласување на истите, со што директно ги фиксирале продажните цени
за услугата - обука на кандидати за полагање на возачки испит за ,,Б,, категорија во авто школа, при што искористувајќи исти прилики или други слични околности, сториле повеќе временски поврзани дејствија
што претставува повеќекратно остварување на прекршок од член 59 став (1) точка 1) во смисла на член 7
став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр.145/10 и 136/11) и
член 27 став (1) од Законот за прекршоците („Службен
весник на РМ“ бр.62/06 и бр.51/11).
2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова решение, на сторителите:
- Друштвото за услуги трговија и производство
Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица му се изрекува
глоба во износ од 92.250,оо денари што претставува
ххх% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во 2012 година како последна деловна година, за која претпријатието има составена годишна сметка;
– Друштвото за производство трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица му се изрекува глоба во износ од 116.850,оо денари што претставува ххх% од вредноста на вкупниот годишен приход
остварен во 2012 година како последна деловна година,
за која претпријатието има составена годишна сметка;
– Трговското друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ
Струмица му се изрекува глоба во износ од 9.200,оо денари што претставува ххх% од вредноста на вкупниот
годишен приход остварен во 2012 година како последна деловна година, за која претпријатието има составена годишна сметка.
- Друштвото за производство, трговија и услуги
Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица му се утврдува
глоба во износ од 2.400,оо денари, но истата не му се
изрекува, бидејќи вредноста на вкупниот годишен приход остварен во 2009 година како последна деловна година, за која претпријатието има составена годишна
сметка изнесува 0 денари.
3. Глобата од точка 2 од ова решение сторителите
на прекршокот се должни да ја плати во рок од 30 дена
од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840ххх07337 - глоби за сторени прекршоци
од областа во надлежност на Комисијата за заштита на
конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач - НБРМ. Неплатената глоба или ненавре-
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мено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат.
Тужбата го одлага извршувањето на решението.
ПП. Бр. 09-28
11 ноември 2013 година
Претседател,
Скопје
Чедомир Краљевски, с.р.
__________
2197.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), Комисијата за заштита
на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за
планирано доделување на помош бр. 03-327/1 од
30.12.2013 година, поднесено од Министерството за
економија, на седницата одржана на 31.1.2014 година
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 10-327/1 од 30.12.2013 година, поднесено од
страна на Министерството за економија, како давател
на државна помош, за планирано доделување на помош
преку Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година, утврди дека:
1. Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.
1.1. Мерката 1 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година под наслов Поддршка на занаетчиството во Република Македонија во вкупен износ од
1.300.000,00 денари која ќе се реализира преку следниве намени:
1.1.1. Поддршка на автентични занаети во вкупен
износ од 600.000,00 денари, при што предмет на мерката е субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност, државјани на Република Македонија,
преку кофинансирање до 60% од докажаните трошоци
но не повеќе од 100.000 денари направени за активностите: набавка на опрема и алати; уредување и подобрување на деловниот простор; дизајн на производ и стручно оспособување на занаетчиите.
1.1.2. Поддршка на занаетчиско производство и занаетчиски услуги во вкупен износ од 700.000,00 денари, при што предмет на мерката е субвенционирање
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на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност, државјани на РМ, преку кофинансирање до 60% од докажаните трошоци но не повеќе од 120.000 денари направени
за активностите: набавка на опрема и алати; уредување
и подобрување на деловниот простор; изработка на визуелен идентитет на производот / услугата (веб страна,
дизајн на логотип, рекламен материјал); дизајн на производ и надоместување на трошоци за здобивање со
Мајсторска титула
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/2011) и истата не претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis).
1.2.Мерката 2 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година под наслов Надоместување на дел
од трошоците на деловните субјекти за сертификација
на системи за квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 300.000,00 денари наменета за надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи на квалитет според ISO стандарди и тоа до 60% од докажаните трошоци на деловните
субјекти, но не повеќе од 60.000 денари поединечно за
секој деловен субјект – барател на средствата претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14)
од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на
истата е дозволено како помош за иновативни советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола
на државната помош и член 10 од Уредбата за условите
и постапката за доделување на хоризонтална помош
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
157/2007).
1.3. Мерката 3 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Предлог – Прог-
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рамата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 под наслов Финансиска поддршка за тренинг на HACCP тим за воведување, одржување и модификација на HACCP систем во вкупен износ од
200.000,00 денари наменет за финансиска поддршка за
тренинг на HACCP тим, за воведување одржување и модификација на HACCP систем, за обука до две лица од
деловниот субјект, при што за секое обучено лице ќе
се доделат до 20.000 денари е државна помош на која
не се применува Законот за контрола на државната помош согласно член 3 од истиот бидејќи се доделува во
областа на земјоделството и рибарството.
1.4.Мерката 4 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 под наслов Финансиска поддршка за воведување ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 3.100.000,00
денари наменет за финансиска поддршка за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем, и тоа 70% од
докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 300.000 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата е државна помош на која
не се применува Законот за контрола на државната помош согласно член 3 од истиот бидејќи се доделува во
областа на земјоделството и рибарството.
1.5.Мерката 5 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 под наслов Финансиска поддршка за женско претприемништво во вкупен износ од 2.400.000,00
денари при што предмет на мерката е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%)
и управувани од жени, државјани на РМ, преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци но не повеќе од 120.000 денари, направени за следниве намени:
- набавка на опрема, алати и инвентар;
- уредување / подобрување на деловниот простор и
- грижа / чување на деца од предшколска возраст за
жени кои отпочнуваат сопствен бизнис (60% од трошоците за градинка или дадилка, но не повеќе од 30.000
денари)
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
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на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis).
1.6.Мерката 6 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 под наслов Финансиска поддршка за новосоздадени претпријатија од страна на млади претприемачи во вкупен износ од 900.000,00 денари, при што предмет на мерката е субвенционирање на новоосновани
претпријатија (2012- 2014 година) чии што основачи
(над 50%) и управители се млади лица до 30 години,
државјани на РМ, преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци но не повеќе од 120.000 денари, направени за следните намени:
- набавка на опрема, алати и инвентар;
- уредување на простор;
- изработка на визуелен идентитет на производот /
услугата (веб страна, дизајн на логотип, рекламен материјал);
- дизајн на нов производ и амбалажа;
- стручно усовршување (учество на специјализирани обуки за потребите на претпријатието) и
- кофинансирање на трошоците за станарина во бизнис инкубатори, за времетраење од една година (само
за претприемач кој се уште нема сопствен деловен
простор)
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis).
1.7.Мерката 7 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 под наслов Кофинансирање на проекти за
нефинансиска поддршка на МСП и промоција на претприемништвото и занаетчиството во РМ во вкупен износ од 2.000.000,00 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на нефинансиска поддршка на МСП како и проекти за промоција на претпри-
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емништвото и занаетчиството во РМ, односно финансиска поддршка на проекти за:
- промоција и обука за алтернативни извори на финансирање на МСП (бизнис ангели, франшизинг, факторинг);
- промоција и обуки за социјално претприемништво;
- промоција, обуки и форуми за женско претприемништво;
- Б2Б средби;
- промоција и обуки за занаетчиство;
- вмрежување и
- промотивни активности (организирање на саеми и
манифестации)
не претставува државна помош согласно член 5 од
Законот за контрола на државната помош.
1.8.Мерката 8 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 под наслов Организирање на бизнис натпревар – “Биди перспективен започни свој бизнис“ во вкупен износ од 1.200.000,00 денари, и која мерка ќе се реализира преку следниве активности:
- објавување на јавен повик за аплицирање на бизнис идеја ;
- свечена церемонија за прогласување на победниците на бизнис натпреварот ; и
- доделување на награди (I, II, III, IV и V)
не претставува државна помош согласно член 5 од
Законот за контрола на државната помош.
1.9.Мерката 9 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 под наслов Организирање на промотивни
настани – “Награда за најдобрите и најуспешните“ во
вкупен износ од 200.000,00 денари и која мерка ги опфаќа следниве активности:
- избор на “најиновативна компанија од технолошки аспект“;
- организирање на настан Претприемач на годината
и
- доделување на награди
не претставува државна помош согласно член 5 од
Законот за контрола на државната помош.
1.10. Мерката 10 од дел II, област А. Поддршка и
развој на мали и средни претпријатија од Предлог –
Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 под наслов Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки – длабински и детал-

19 април 2016

Бр. 78 - Стр. 13

ни технолошки обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна, прехранбена и металопреработувачка
индустрија во вкупен износ од 790.000,00 денари претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од
Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош се доделува за обука во автомобилската, текстилната и металопреработувачката индустрија во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за
контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е
дозволено под услов помошта да се доделува согласно
одредбите од глава V од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош. Доделувањето на државна помош во прехранбената индустрија е
државна помош на која не се применува Законот за контрола на државната помош согласно член 3 од истиот
бидејќи се доделува во областа на земјоделството и рибарството.
Уп. бр. 10-56
31 јануари 2014 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
2198.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), Комисијата за заштита
на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за
планирано доделување на помош бр. 03-327/1 од
30.1.2013 година, поднесено од Министерството за економија, на седницата одржана на 31.1.2014 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 03-327 од 30.12.2013 година, поднесено од
страна на Министерството за економија, како давател
на државна помош, за планирано доделување на помош
преку Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година, утврди дека:
1. Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година како шема на
помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за
контрола на државната помош.
1.1. Мерката 1 од дел II, област Б. Имплементација
на индустриска политика од Предлог – Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2014

година под наслов Поддршка за зголемување на конкурентноста на Македонската индустрија во вкупен износ од 1.700.000,00 денари која ќе се реализира за следниве намени:
- Надоместување на дел од трошоците на деловните
субјекти за развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар во вкупен износ од 1.400.000,00
денари за:
1.1.1 Договорни услуги за изработка на нови организациски модели врз основа на ИКТ;
1.1.2 Договорни услуги за изработка на техничка
документација за нов производ односно за подобрување на постојниот производ;
1.1.3 Договорни услуги за изработка на идејно решение и/или печатење на: нова амбалажа, етикетирање,
лого на производ и промотивни печатени материјали;
1.1.4 Договорни услуги за воведување на СЕ ознака;
1.1.5 Договорни услуги за: изготвување на студии
за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија
и/или активности за развој на бренд;
1.1.6 Договорни услуги за изработка на веб страна
и
1.1.7 Договорни услуги за сертификација на системи на квалитет според CMMI и IT Mark стандарди
- Надоместување на дел од трошоците за поддршка
на патенти во вкупен износ од 300.000,00 денари за:
1.2.1 Трошоци за истражување на пазарот;
1.2.2 Трошоци за учество на домашни и меѓународни настани за иновации;
1.2.3 Трошоци за аплицирање за испитување на патенти во меѓународни организации и
1.2.4 Административни трошоци во постапката за
стекнување на правата и одржување во важност на патент, како и трошоци за давање на информативни услуги за патенти.
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/2011) и истата не претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis).
Уп. бр. 10-57

Стр. 14 - Бр. 78

19 април 2016

31 јануари 2014 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
2199.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), Комисијата за заштита
на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за
планирано доделување на помош бр. 03-327/1 од
30.12.2013 година, поднесено од Министерството за
економија, на седницата одржана на 31.1.2014 година
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 03-327/1 од 30.12.2013 година, поднесено од страна на Министерството за економија,
како давател на државна помош, за планирано доделување на помош преку Предлог – Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за
2014 година, утврди дека:
1. Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година како шема на
помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за
контрола на државната помош.
2. Мерката 1 од дел II, област В. Поддршка и развој
на кластерското здружување од Предлог – Програмата
за конкурентност, иновации и претприемништво за
2014 година, под наслов Поддршка на проекти од кластерските здруженија во износ од 1.600.000,00 денари
наменети за:
- Поддршка на заеднички проекти за поврзување на
кластерите со универзитетите;
- Поддршка за развој на иновативноста и развој на
брендирани производи на кластерите;
- Поддршка на кластерите за секторска извозна промоција;
- Поддршка за организирање тематски саеми и
- Поддршка за развивање на стандарди за квалитет
и прилагодување на барањата на ЕУ – пазарите.
претставува помош од мало значење (de minimis)
во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за
контрола на државната помош и член 4 од Уредбата
за условите и постапката за доделување на помош од
мало значење (de minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од

Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба
да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de
minimis).
Уп. бр. 10-58
31 јануари 2014 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
2200.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош поднесено од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 30.5.2014 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
Средствата доделени од страна на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ од
155.000.000,00 денари од Програмата за промоција и
поддршка на туризмот за 2014 година („Службен весник на РМ“ бр. 08/2014) за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет врз основа на
Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите („Службен весник на РМ“ бр. 53/2013) која вклучува остварување на субвенци за туроператори и туристички агенции за престој на странски туристи во РМ, и
тоа за:
- престој во Македонија со најмалку остварени три
ноќевања со доручек, во сите сместувачки капацитети
во кој професионално се нудат угостителски услуги, освен за сместување кај издавачите на соби и апартмани
кои немаат пријавено вршење на туристичка дејност и
немаат категоризација на истите;
- организиран групен превоз, со посебно закупени
автобуси, авиони или закупени минимум десет места
во воз од местото на поаѓање на групата до местото на
користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата на иста релација (возењето со автобус,
авион и воз за време на престојот во Македонија не се
вклучени);
- организиран групен превоз на редовни авионски
линии или редовен железнички и автобуски сообраќај
со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица
во група);
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- комбинирана тура – организиран групен превоз во
комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што, превозното средство во доаѓање на одредената дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и
- кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета
земја) кои се организираат во земјите од регионот (најмалку десет лица во група) со организиран превоз при
поаѓање и заминување на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во Република Македонија
претставуваат државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
која како шема на помош во смисла на член 4 став (1)
точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја
доделува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и чие доделување е дозволено, согласно член 8
став (2) точка б) од Законот за контрола на државната
помош.
Уп. бр. 10-168
30 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

2201.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи
по известуваањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации
за формата за известување за регионална помош
бр.10-187 од 15.12.2014, поднесено од страна на
Владата на Република Македонија , како давател на
државна помош, застапувана и претставувана од
страна на министерот без ресор Висар Фида, за доделување на планирана регионална помош на Ендава ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на
24.12.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известуваањето за планирано доделување на
помош и известувањето за дополнителни информации за
формата за известување за регионална помош бр.10-187
од 15.12.2014, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, заста-

пувана и претставувана од страна на министерот без ресор Висар Фида, за доделување на планирана регионална помош на Ендава ДООЕЛ Скопје со седиште на ул.
„Свети Кирил и Методиј“бр.526-1/6 Скопје, Република
Македонија, како корисник на државната помош, утврди
дека мерката - грант во вкупен износ до XXX во денарска противредност, помош наменета за креирање на работни места, која се планира да се додели доколку Ендава ДООЕЛ Скопје вработи XXX граѓани на Република
Македонија со еквивалентни редовни работни места со
полно работно време, претставува државна помош во
смисла на член 5 од Законот за контрола на државната
помош. Ваквaтa меркa наменета за подржување и реализација на инвестицискиот проект за воспоставување на
технолошки центар за информатички услуги (IT Delivery
Center) на подрачјето на град Скопје вон опфат на технолошко индустриска развојна зона, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4
став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на
државната помош, при што доделувањето на истата е
дозволено.
Уп. бр. 10-187
24 декември 2014 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
2202.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-188 од 16.12.2014
година поднесено од страна на Владата на Република
Македонија, како давател на државна помош, претставувана и застапувана од страна на министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции
Џери Наумоф, за доделување на планирана регионална
помош на друштвото за трговија и услуги Стартек Македонија ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на
23.12.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на изв
помош и известувањето за дополнителни информации за формата за и
188 од 16.12.2014 година, поднесено од страна на Владата на Републи
помош, претставувана и застапувана од страна на министерот без ре
ски инвестиции Џери Наумоф, за доделување на планирана регионал
луги Стартек Македонија ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште н
пош, Скопје, Република Македонија, како корисник на државната по
нос од XXX во денарска противвредност по креирано работно место н
позици во вкупен износ од XXX, претставува државна помош во сми
државната помош. Ваквата мерка наменета за отворање на центар з
центар (ВРО/Call Center), вон опфат на технолошко-индустриска разво
како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11
мош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Стр. 16 - Бр. 78

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 90 денари.

19 април 2016

contact@slvesnik.com.mk

