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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4017. 
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјодел-

ство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 
177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 
163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.12.218 година, донесе 
 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-
СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ  

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2018 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 

плаќања, корисниците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќања за 2018 година 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/18, 29/18, 85/18, 117/18, 139/18, 150/18, 160/18, 
172/18 и 188/18) во член 2 став (2) во табелата по под-
мерката 1.4. се додaва нова подмерка 1.4-а. која гласи: 

 
1.4-а.
  

Дополнителни директни пла-
ќања од подмерка 1.1. за про-
изведена и предадена оризова 
арпа во регистрирани откупу-
вачи  

- Корисници на оваа 
подмерка се земјодел-
ските стопанства кои 
имаат засеани и ожне-
ани површини со ориз 
и се корисници од под-
мерка 1.1. на оваа 
уредба и оствареното 
производство на ори-
зова арпа од род 2018 
година да е предадено 
на регистриран отку-
пувач или во сопстве-
ниот преработувачки 
капацитет запишан во 
Регистарот на откупу-
вачи, за количините 
кои се произведени и 
предадени во период 
од 1 октомври до 25 
декември 2018 година, 
кои не надминуваат 
5,5 тони по хектар; 
-Висината на дирек-
тните плаќања изнесу-
ва 5 денари по килог-
рам. 

 
Член 2 

Во членот 4 во точката 3 зборовите: „1.7., 1.10., 
1.10-а., 1.12-а., 1.20. и 1.21.“ се заменуваат со зборо-
вите: „1.4-а, 1.7., 1.10., 1.10-а., 1.12-а., 1.20. и 1.21.  

 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-10786/1 Заменик на претседателот 

4 декември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

4018. 

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦЕН-

ТАРОТ  ЗА СОВРЕМЕНА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 

- ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Центар за култура Марко Цепенков - 

Прилеп му престанува користењето на дел од недвиж-

на ствар – деловни простории 2, 3 и 4 со површина од 

136 м2, кои се дел од вкупната површина од 505 м2, во 

зграда бр.1, влез 3, кат ПР, кои се наоѓаат на ул. „Мар-

шал Тито“ во Прилеп, на КП бр.13601/1, КО Прилеп, 

запишани во Имотен лист бр.34711, сопственост на Ре-

публика Македонија. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на Центарот за современа ликовна уметност - 

Прилеп на времено користење, без надомест, за период 

од десет години од денот на влегувањето во сила на 

оваа одлука. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната ус-

танова Центар за култура Марко Цепенков - Прилеп и 

Центарот за современа ликовна уметност - Прилеп, во 

рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 44-6086/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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4019. 

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за користење 

и располагање со стварите во државна сопственост и со 

стварите во општинска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 

190/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 4.12.2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Општина Кавадарци се пренесу-

ваат во сопственост недвижни ствари сопственост на 

Република Македонија и тоа:  

- зграда 1, намена: зграда во здравство, влез: 001, 

кат: ПР, бр.000, со внатрешна површина од 120 м2 на 

КП.број 1362 КО Возарци и  

- зграда 1, намена: помошни простории, влез: 001, 

кат: ПО, бр.000 со внатрешна површина од 34 м2 на 

КП.бр. 1362 КО Возарци, запишано во Имотен лист 

бр.60, сопственост на Република Македонија. 

 

Член 2 

Правото на сопственост на недвижните ствари од 

член 1 на оваа одлука се пренесува на Општина Кава-

дарци без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9022/2 Заменик на претседателот 

4 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4020. 

Врз основа на член 101 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 

190/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 4.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 

СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА   

ВРАПЧИШТЕ 

 

Член 1 

Општината Врапчиште ќе врши работи за распола-

гање со градежно земјиште сопственост на Република 

Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-

но исполнетите услови од член 99 од Законот за гра-

дежно земјиште. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9524/1 Заменик на претседателот 

4 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4021. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување 

на договор за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба со Трговското друштво за зем-

јоделие и лозарство М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скоп-

је за земјоделско земјиште под долгогодишен лозов 

насад со вкупна површина од 797427 м2 на кое се 

наоѓа на КПбр.294/1 - дел, место викано Отавичкото, 

катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со 

површина од 99025м2, КПбр.294/2 - дел, место вика-

но Отавичкото, катастарска култура лозје, катастар-

ска класа 2, со површина од 85965м2 запишани на 

Имотен лист бр.120 за КО Новачани; КПбр.806-дел, 

место викано Долги рид, катастарска култура земјо-

делско земјиште, катастарска класа /, со површина 

од 2119м2 запишани на Имотен лист бр.33 за КО Но-

вачани; КПбр.381-дел, место викано Дрен дол, ка-

тастарска култура лозје, катастарска класа 3, со пов-

ршина од 1024м2, КПбр.382-дел, место викано Дрен 

дол, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, 

со површина од 1836м2, КПбр.387, место викано 

Дрен дол, катастарска култура лозје, катастарска 

класа 3, со површина од 2669м2, КПбр.388, место 

викано Дрен дол, катастарска култура лозје, катас-

тарска класа 3, со површина од 1849м2, КПбр.389, 

место викано Дрен дол, катастарска култура лозје, 

катастарска класа 3, со површина од 4770м2, 

КПбр.389-дел, место викано Дрен дол, катастарска 

култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 

702 м2, КПбр.390, место викано Дрен дол, катастар-

ска култура лозје, катастарска класа 3, со површина 

од 5419м2, КПбр.391, место викано Дрен дол, катас-

тарска култура лозје, катастарска класа 3, со пов-
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ршина од 6934 м2, КПбр.392-дел, место викано Дрен 

дол, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, 

со површина од 3946м2, КПбр.393, место викано 

Дрен дол, катастарска култура лозје, катастарска 

класа 3, со површина од 3426м2, КПбр.394, место 

викано Дрен дол, катастарска култура лозје, катас-

тарска класа 3, со површина од 796м2, КПбр.399 - 

дел, место викано Дрен дол, катастарска култура 

земјоделско земјиште, катастарска класа /, со пов-

ршина од 10536м2, КПбр.401, место викано Дрен 

дол, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, 

со површина од 2403м2, КПбр.402, место викано 

Дрен дол, катастарска култура лозје, катастарска 

класа 3, со површина од 2364м2, КПбр.403, место 

викано Дрен дол, катастарска култура лозје, катас-

тарска класа 3, со површина од 3024м2, КПбр.404, 

место викано Дрен дол, катастарска култура лозје, 

катастарска класа 3, со површина од 3137м2, 

КПбр.405, место викано Дрен дол, катастарска кул-

тура лозје, катастарска класа 3, со површина од 

9808м2, КПбр.406, место викано Дрен дол, катастар-

ска култура лозје, катастарска класа 3, со површина 

од 3242м2, КПбр.407-дел, место викано Дрен дол, 

катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со 

површина од 2422м2, КПбр.408-дел, место викано 

Дрен дол, катастарска култура лозје, катастарска 

класа 3, со површина од 1434м2, КПбр.409-дел, мес-

то викано Дрен дол, катастарска култура земјодел-

ско земјиште, катастарска класа /, со површина од 

785м2, КПбр.410-дел, место викано Дрен дол, катас-

тарска култура земјоделско земјиште, катастарска 

класа /, со површина од 185м2, КПбр.414-дел, место 

викано Камчева ричка, катастарска култура земјо-

делско земјиште, катастарска класа /, со површина 

од 1650м2 запишана на Имотен лист бр.27 за КО Су-

јаклари; КПбр.932/1 - дел, место викано Камчева 

ричка, катастарска култура земјоделско земјиште, 

катастарска класа /, со површина од 18190м2, 

КПбр.939/3, место викано Ливада, катастарска кул-

тура лозје, катастарска класа 3, со површина од 

4255м2 запишани на Имотен лист бр.57 за КО Сујак-

лари; КПбр.416/1-дел, место викано Дги рид бунар, 

катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со 

површина од 361910м2 запишана на Имотен лист 

бр.355 за КО Сујаклари и КПбр.364/1 - дел, место 

викано Трло смрдлика, катастарска култура лозје, 

катастарска класа 3, со површина од 151602 м2 запи-

шана на Имотен лист бр.356  за КО Сујаклари. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-

чува за период од 17 години сметано од денот на  влe-

гувањето во сила на овој договор. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9637/1 Заменик на претседателот 

4 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4022. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 4.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХИДРОСИСТЕМ  

„ЗЛЕТОВИЦА“ - ПРОБИШТИП 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување на Статутот на Јавното прет-

пријатие за извршување на водостопански дејности 

Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип бр.01-686/15-1 

од 1.11.2018 година, донесена од Управниот одбор на 

oва јавно претпријатие, на седницата, одржана на 

1.11.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-9781/1 Заменик на претседателот 

4 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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4023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење  и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО  
- ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите, 
му престанува користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9886/1                                     Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година                                      на Владата на Република 

Скопје                                    Македонија, 

                                                                                    м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење  и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО 
-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите, му престанува користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр. 44-9886/2                                       Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година                                       на Владата на Република 

Скопје                                        Македонија, 

                                                                                    м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО 
-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите, 
му престанува користењето на движните ствари и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово. 
 

Член 3 
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 

Бр. 44-9886/3                                      Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година                                       на Владата на Република 

Скопје                                        Македонија, 

                                                                                    м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите, 
му престанува користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9886/4                                      Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година                                       на Владата на Република 

Скопје                                      Македонија, 

                                                                                    м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

_________________ 

4027. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење  и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО  

- ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите, 

му престанува користењето на движните ствари, патнички моторни возила, и тоа: 

1. Патничкo моторнo возилo марка ЦИТРОЕН,  модел на возило ЏАМПЕР 35 L3H3 2.0HDi 130, вид на мо-

тор 2.0HDI, број на шасија VF7YC2MFC12J22980, број на мотор 10DYZZ4248622, работна зафатнина на мо-

тор 1997cm³, моќност на мотор 96 KW(130KS), број на врати 4, боја на возило БЕЛА, година на производство 

2018 и 

2. Патничкo моторнo возилo марка ЦИТРОЕН,  модел на возило ЏАМПЕР 35 L3H3 2.0HDi 130, вид на мо-

тор 2.0HDI, број на шасија VF7YC2MFC12J24421, број на мотор 10DYZZ4266513, работна зафатнина на мо-

тор 1997cm³, моќност на мотор 96 KW(130KS), број на врати 4, боја на возило БЕЛА, година на производство 

2018. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9886/5                                        Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година                                       на Владата на Република 

Скопје                                     Македонија, 

                                                                                    м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО  
- ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите, 
му престанува користењето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправен дом Идризово. 
 

Член 3 
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено - 

поправната установа Казнено – поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 

Бр. 44-9886/6                                     Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година                                       на Владата на Република 

Скопје                                     Македонија, 

                                                                                    м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење  и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО 
 - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкци-
ите, му престанува користењето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправен дом Идризово. 
 

Член 3 
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправeн дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.  

 

Бр. 44-9886/7                                      Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година                                       на Владата на Република 

Скопје                                 Македонија, 

                                                                                    м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење  и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО 
 - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите, 

му престанува користењето на движните ствари, и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправен дом Идризово. 
 

Член 3 
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.  

 

Бр. 44-9886/8                                      Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година                                       на Владата на Република 

Скопје                                  Македонија, 

                                                                                    м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење  и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО 
 - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите, му престанува користењето на движните ствари, и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправен дом Идризово. 
 

Член 3 
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 

Бр. 44-9886/9                                  Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година                                   на Владата на Република 

Скопје                                Македонија, 

                                                                                    м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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4032. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 27.11.2018 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни ствари 

со вкупна површина од 4001 м2, кои се наоѓаат на  КП 

бр.10189, КП бр.10190, КП бр.10211, КП бр.10212, КП 

бр.10220 и КП бр.10221, КО Берово - вон г.р, место ви-

кано Линако, запишани во Имотен лист бр.5359, соп-

ственост на Република Македонија, корисник Минис-

терство за труд и социјална политика, и тоа: 

- КП бр.10189, дел 0,зграда 1, намена Б4, влез 1, ПР, 

број 1, СТ, со внатрешна површина 55 м2; 

- КП бр.10189, дел 0, зграда 1, намена Б4, влез 2, 

ПО-1, број 2, П, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10190, дел 0, зграда 1, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 29 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 1, намена Б4, влез 1,  

ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина  109 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 1, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  ДП, со внатрешна површина 79 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 2, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 2, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 11 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 2, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 2, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 8 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 2, намена Б4, влез3, ПР, 

број 3,  СТ, со внатрешна површина 21 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 2, намена Б4, влез 3, 

ПР, број 3,   ПП, со внатрешна површина 9 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 2, намена Б4, влез 4, 

ПР, број 4,  ПП, со внатрешна површина 9 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 2, намена Б4, влез 4, 

ПР, број 4,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 2, намена Б4, влез 5, 

ПР, број 5,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 2, намена Б4, влез 5, 

ПР, број 5, ПП, со внатрешна површина 9 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 3, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 8 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 3, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 3, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 3, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 3,  ПП, со внатрешна површина 8 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 3, намена Б4, влез 3, 

ПР, број 3,  СТ,  со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 3, намена Б4, влез 3, 

ПР, број 3,  ПП, со внатрешна површина 9 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 3, намена Б4, влез 4, 

ПР, број 4,  ПП, со внатрешна површина 8 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 3, намена Б4, влез 4, 

ПР, број 4,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 3, намена Б4, влез 5, 

ПР, број 5,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 3, намена Б4, влез 5, 

ПР, број 5,  ПП, со внатрешна површина 9 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 4, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 4 м2; 

- КП бр.10211, дел 0,  зграда 4, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 18 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 4, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 19 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 4, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 4 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 4, намена Б4, влез 3, 

ПР, број 3,  ПП, со внатрешна површина 10 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 4, намена Б4, влез 3, 

ПР, број 3,  СТ, со внатрешна површина 19 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 4, намена Б4, влез 3, 

ПР, број 4,  П, со внатрешна површина 3 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 5, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 10 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 5, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 5, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 12 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 5, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 6, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 6, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 11 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 6, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 6, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 12 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 7, намена Б4, влез 1, 

ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 7, намена Б4, влез 3, 

ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 10 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 7, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП бр.10211, дел 0, зграда 7, намена Б4, влез 2, 

ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 11 м2; 

- КП бр.10212, дел 0, зграда 1, намена Б4, влез 1, 

Кат 1, број 2,  ДП, со внатрешна површина 734 м2; 

- КП бр.10212, дел 0, зграда 1, намена Б4, влез 1, 

Кат 1, број 2,  ПП, со внатрешна површина 98 м2; 

- КП бр.10212, дел 0, зграда 1, намена Б4, влез 1, 

Кат 2, број 2,  ПП, со внатрешна површина 84 м2; 

- КП бр.10212, дел 0, зграда 1, намена Б4, влез 1, 

Кат 2, број 2,  ДП, со внатрешна површина 628 м2; 

- КП бр.10212, дел 0, зграда 1, намена Б4, влез 1, ПР 

, број 1,  ДП, со внатрешна површина 823 м2; 

- КП бр.10212, дел 0, зграда 2, намена ПО, влез 1, 

ПР, број 1,  Г, со внатрешна површина 88 м2; 
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- КП бр.10220, дел 0, зграда 1, намена Б4, влез 1,  

ПР, број 1,  ДП, со внатрешна површина 333 м2; 

- КП бр.10221, дел 1, зграда 1, намена Б4, влез 1,  

ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 131 м2; 

- КП бр.10221, дел 1, зграда 1, намена Б4, влез 2,  

ПО-1, број 2,  П, со внатрешна површина 178 м2; 

- КП бр.10221, дел 1, зграда 1, намена Б4, влез 3, 

ПО-1, број 3,  П, со внатрешна површина 14 м2; 

- КП бр.10221, дел 1, зграда 1, намена Б4, влез 4, 

ПР, број 4,  П, со внатрешна површина 14 м2. 

 

Член 2 

Давањето во закуп на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електрон-

ско јавно наддавање преку електронскиот систем за 

јавно наддавање со кој управува и оперира Министер-

ството за финансии  -Управа за имотно - правни ра-

боти, со проценета вредност утврдена согласно Проце-

ната од Министерство за правда - Биро за судски веш-

тачења СВ 5 115/2018 од 24.08.2018 година, во која е 

проценета вкупната вредност на недвижните ствари, во 

износ од 50.940.450,00 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0.5% од просечната вкупна вредност на недвижните 

ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 

254.702,25 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-9891/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

4033. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 27.11. 2018 година, до-

несе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни ствари 

со вкупна површина од 5469 м2, кои се наоѓаат на  КП 

бр.347/1, КО Магарево, место викано Штампарева, за-

пишани во Имотен лист бр.36, сопственост на Републи-

ка Македонија, корисник Министерство за труд и соци-

јална политика, и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, 

влез 1, приземје, намена ДП, со внатрешна  површина 

од 755 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, 

влез 1,  кат 1, намена ДП, со внатрешна  површина од 

962 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, 

влез 1, кат 2, намена ДП, со внатрешна  површина од 

1036 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, 

влез 1, кат 3, намена ДП, со внатрешна  површина од 

904 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, 

влез 1, кат 4,намена ДП, со внатрешна  површина од 

736 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и други објекти Б5, влез 

1, ПО, намена П, со внатрешна површина од 39 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и други објекти Б5, влез 

1, ПР, намена ПП, со внатрешна површина од 25 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и други објекти Б5, влез 

1, ПР, намена ДП, со внатрешна површина од 189 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и други објекти Б5, влез 

1, СУ, намена ДП, со внатрешна површина од 188 м2; 

- зграда 3, намена на зграда и други објекти Б5, влез 

1, ПО, намена П, со внатрешна површина од 65 м2; 

 -зграда 3, намена на зграда и други објекти Б5, влез 

1, ПР, намена ДП, со внатрешна површина од 297 м2; 

- зграда 3, намена на зграда и други објекти Б5, влез 

1, ПР, намена ПП, со внатрешна површина од 33 м2; 

- зграда 3, намена на зграда и други објекти Б5, влез 

1, СУ, намена О, со внатрешна површина од 240 м2.  
 

Член 2 

Давањето во закуп на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електрон-

ско јавно наддавање преку електронскиот систем за 

јавно наддавање со кој управува и оперира Министер-

ството за финансии-Управа за имотно - правни работи, 

со проценета вредност утврдена согласно Процената од 

Министерство за правда - Биро за судски вештачења 

СВ 5 132/2018 од 23.8.2018 година, во која е проценета 

вкупната вредност на недвижните ствари, во износ од 

56.834.548,50 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0.5% од просечната вкупна вредност на недвижните 

ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 

284.172,7425 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-9892/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 



7 декември 2018  Бр. 224 - Стр. 23 

 
 
 
4034. 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
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             Бр. 44-10006/1                                                   Претседател на Владата 
   22 октомври 2018 година                                                    на Република Македонија, 
                   Скопје                                                     Зоран Заев, с.р.                                                 
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4035. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18) и член 54 став (4) од Законот за локал-
ната самоуправа („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.5/02), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПО СИЛА НА 
ЗАКОН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА 

НОВО СЕЛО 
 
1. Се констатира престанок на мандатот по сила на за-

кон на градоначалникот на општина Ново Село, Боро Стој-
чев поради настапување на случајот предвиден во член 54 
став (1) алинеја 1 од Законот за локалната самоуправа. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 44-10018/1 Заменик на претседателот 

4 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4036. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење 

и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 
21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 27.11.2018 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА  ДВИЖНA  СТВАР НА ОПШТИНА  

ГАЗИ БАБА 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движната ствар, и тоа: 

 

Ре-
ден 

број 

Назив на 
движнaта 

ствар 

Опис на  
движната ствар 

Коли-
чина 

Единечна   
вредност (со  

вклучен ДДВ) 
во денари 

1. 
Информа-
тивна 
табла 

Информативна 
табла од плек-
сиглас со ди-
мензии 420/297 
мм, печатена 
во боја 

1 17.995,00 

  
Член 2 

 Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Општина Гази Баба, за 
потребите на OОУ „Наум Наумовски - Борче “ - Скопје.  

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Гази Баба, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-10088/1     Заменик на претседателот 

27 ноември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

4037. 
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење 

и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 
21/18), Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 4.12.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ  
СТВАРИ  НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник општина 

Крива Паланка му престанува користењето на недвижни 
ствари, кои се наоѓаат на ул. „Маршал Тито“ бр.1, КП 
бр.2126, КО Крива Паланка, запишани во Имотен лист 
бр.1576, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- зграда 1, влез 001, кат приземје, намена на зграда - 
зграда за ССНО и општествена самозаштита, со внат-
решна површина од 144 м2; 

- зграда 1, влез 002, кат 01, намена на зграда - згра-
да за ССНО и општествена самозаштита, со внатрешна 
површина од 219 м2; 

- зграда 1, влез 002, кат 01, намена на зграда – ло-
ѓии, балкони и тераси, со внатрешна површина од 8 м2; 

- зграда 1, влез 002, кат приземје, намена на зграда - 
зграда за ССНО и општествена самозаштита, со внат-
решна површина од 101 м2 и 

- зграда 1, влез 003, кат приземје, намена на зграда - 
зграда за ССНО и општествена самозаштита, со внат-
решна површина од 28 м2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-10213/1 Заменик на претседателот 

4 декември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4038. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за  Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18) и член 54 став (4) од Законот за локал-
ната самоуправа („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.5/02), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.12.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПО СИЛА НА 
ЗАКОН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА  

ДЕБАР 
 
1. Се констатира престанок на мандатот по сила на за-

кон на градоначалникот на Општина Дебар, Ружди Љата 
поради настапување на случајот предвиден  во член 54 став  
(1) алинеја 2 од Законот за локалната самоуправа. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 44-10711/1 Заменик на претседателот 

4 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2018 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА  

НА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР КО ДАБНИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план вон населено место за изградба на туристичко-рекреативен центар КО Дабница, општи-
на Прилеп. 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 52742м2, ги 

има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр. 44-10866/1 Заменик на претседателот 
4 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 
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4040. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 
27/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4.12.2018 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА  

ЗА ПЕРИОДОТ 2018-2022 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Програмата за статистички истражувања за пе-

риодот 2018-2022 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 22/18), во член 2 став 2 во табе-
лата, во точката 2 „Економски статистики“, единствен 
број на статистичкото истражување (СИ), реден број во 
рамките на поттемата „2.01.0.2.01/09“, назив на СИ 
„Статистичко истражување за промена на залихите (го-
дишно)“ во редот 12 „Рок на објавување (Т+денови)“ 
зборовите „Т+270“ се бришат. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ,) реден број во 
рамките на поттемата „2.01.0.2.02/10“ назив на СИ 
„Статистичко истражување за финална јавна потрошу-
вачка, на тримесечно ниво” во редот 12 „Рок на објаву-
вање (Т+денови)” зборовите „Т+70“ се бришат. 

Во статистичкото истражување со единствен број на 
статистичкото истражување (СИ) реден број во рамките 
на поттемата „2.01.0.3.00/06 “ назив на СИ „Статистичко 
истражување за очекувањата за идната инфлација и БДП“ 
во  редот 12 „Рок на објавување (Т+денови)” зборовите 
„Т+45“ се заменуваат со зборовите „Т+15”. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ) реден број во рам-
ките на поттемата „2.03.0.2.08/01" назив на СИ„Струк-
турни деловни статистики Деловни услуги” во редот 13 
„Година на ревизија” се додаваат зборовите „2019, 
2020, 2021 и 2022“. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ) реден број во рам-
ките на поттемата „2.04.1.2.03/01" назив на СИ„Статис-
тичко истражување за сурово млеко и добиени млечни 
производи во млекарниците” во редот 11 „Територијал-
но ниво на објавување“ се додаваат зборовите „НТЕС 1 
и 2 (Република Македонија)” и во  редот 12 „Рок на об-
јавување (Т+денови)“ се додаваат зборовите „Т+270“. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ) реден број во рам-
ките на поттемата „2.04.6.1.00/01“ назив на СИ„Из-
вршени активности во платниот промет“ во  редот 5 
„Периодика на спроведување на СИ“ зборот „Месечна“ 
се заменува со зборот „Тримесечна“ и во редот 12 „Рок 
на објавување (Т+денови)“ зборовите „Т+45“ се заме-
нуваат со зборовите „Т+90“. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ) реден број во рам-
ките на поттемата „2.04.6.5.00/01" назив на СИ„Статис-
тичко истражување Биланс на НБРМ, Преглед на 
НБРМ“ во  редот 15 „Меѓународни стандарди“ по збо-
ровите „Европски систем на сметки, Евростат, 1995“ се 
додаваат зборовите „Монетарна и финансиска статис-
тика, прирачник и упатство, ММФ, 2016“. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ) реден број во рам-
ките на поттемата „2.04.6.5.00/02" назив на СИ„Статис-
тичко истражување Биланс на останати депозитни инс-
титуции, Преглед на останати депозитни институции” 
во редот 15 „Меѓународни стандарди” по зборовите 
„Европски систем на сметки, Евростат, 1995“ се дода-
ваат зборовите „Монетарна и финансиска статистика, 
прирачник и упатство, ММФ, 2016“. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ) реден број во рам-
ките на поттемата „2.04.6.5.00/03“  назив на СИ „Ста-
тистичко истражување Преглед на депозитни институ-
ции“ во  редот 15 „Меѓународни стандарди“ по зборо-
вите „Европски систем на сметки, Евростат, 1995“ се 
додаваат зборовите „Монетарна и финансиска статис-
тика, прирачник и упатство, ММФ, 2016“. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ) реден број во рам-
ките на поттемата „2.04.6.5.00/04“ назив на СИ„Статис-
тичко истражување Биланс на останати финансиски 
институции, Преглед на останати финансиски институ-
ции“ во  редот 15 „Меѓународни стандарди“ по зборо-
вите „Европски систем на сметки, Евростат, 1995“ се 
додаваат зборовите „Монетарна и финансиска статис-
тика, прирачник и упатство, ММФ, 2016“. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ) реден број во рам-
ките на поттемата „2.04.6.5.00/05 “ назив на СИ “Ста-
тистичко истражување Преглед на финансиски инсти-
туции” во редот 15 „Меѓународни стандарди“ по збо-
ровите „Европски систем на сметки, Евростат, 1995“ се 
додаваат зборовите „Монетарна и финансиска статис-
тика, прирачник и упатство, ММФ, 2016“. 

Во статистичкото истражување со единствен број на 
статистичкото истражување (СИ) реден број во рамките 
на поттемата „2.04.6.5.00/06“ назив на СИ „Статистичко 
истражување: Парична маса, Депозити кај останати депо-
зитни институции, Кредити кај останати депозитни инс-
титуции” во редот 15 „Меѓународни стандарди“ по зборо-
вите „Европски систем на сметки, Евростат, 1995“ се до-
даваат зборовите „Монетарна и финансиска статистика, 
прирачник и упатство, ММФ, 2016“. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ) реден број во рам-
ките на поттемата „2.06.0.1.00/02“ назив на СИ „Ста-
тистичко истражување за увозно-извозни индекси на 
единица вредност“ во  редот 12 „Рок на објавување 
(Т+денови)“ зборовите „Т+720“ се бришат. 

Во статистичкото истражување со единствен број 
на статистичкото истражување (СИ) реден број во рам-
ките на поттемата „2.06.0.9.00/01“ назив на СИ „Пла-
тен биланс“ во редот 5 „Периодика на спроведување на 
СИ“ зборот “Полугодишна“ се заменува со зборот 
„Тримесечна“. 

 
Член 2 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 

Бр. 44-10132/1 Заменик на претседателот 

4 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17 и 207/18), a во врска со член 49 став 1 од Законот за 
научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 
24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.12.2018 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  
ЗА 2018 ГОДИНА 

 
1.Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2018 година („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.17/18 и 134/18), табелата 1-Преглед на распределба на средства за научно-истражувачка дејност за 
2018 година,  се менува и гласи: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 44-10791/1 Заменик на претседателот 
4 декември 2018 година на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

4042. 

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа и 

единки корисници основани од единиците на локална самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени 

обврски (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/18), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ВКУПНИОТ ДОГОВОРЕН ИЗНОС ПО  

ДОВЕРИТЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОСПЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на Извештајот за вкупниот договорен износ по 

доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски. 

 

Член 2 

Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски 

е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на Извештајот од став 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 08-8045/1  

30 ноември 2018 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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4043. 

Врз основа на член 16, став 6 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа и 

единки корисници основани од единиците на локална самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени 

обврски (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/18), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за одговорното лице на единката корисник односно градоначалникот е отпе-

чатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 08-8046/1  

30 ноември 2018 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4044. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдува-

ње на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и по-

стапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опреде-

лување на тарифите за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на ба-

рањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесо-

ците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 

година, а постапувајќи по Барањето за снабдување со во-

да за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за ре-

гулиран период 2019 – 2021 година, на ЈП „Еремја“ Вев-

чани, бр.03-147 од 14.9.2018 година, заведено во архивата 

на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Македонија под УП1 бр.08-82/18 од 

17.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Македонија на седницата од-

ржана на 28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВА-

ЊЕ НА ЈП „ЕРЕМЈА“ ВЕВЧАНИ  ЗА  РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈП „Еремја“ Вевчани се утврдува просечна та-

рифа за водната услуга снабдување со вода за пиење 

или водоснабдување и тоа: 

- за 2019 година во износ од 13,37 ден/m³; 

- за 2020 година во износ од 13,70 ден/m³; 

- за 2021 година во износ од 14,05 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

- минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,25%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,25%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,25%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

- за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 13,33 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 13,40 ден/m³; 

- за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  13,66 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 13,73 ден/m³; 

- за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 14,02 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 14,09 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

      

УП1 бр.08-82/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4045. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-

луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за собирање и одведување на урбани 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 

2019 – 2021 година, на ЈП „Еремја“ Вевчани, бр.03-

147/1 од 14.9.2018 година, заведено во архивата на Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Македонија под УП1 бр.08-83/18 од 

17.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергети-

ка и водни услуги на Република Македонија на седни-

цата одржана на 28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 

ЈП  „ЕРЕМЈА“  ВЕВЧАНИ  ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  

2019 - 2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈП „Еремја“ Вевчани се утврдува просечна та-

рифа за водната услуга собирање и одведување на ур-

бани отпадни води и тоа: 

- за 2019 година во износ од 6,75 ден/m³; 

- за 2020 година во износ од 6,92 ден/m³; 

- за 2021 година во износ од 7,10 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

- минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,25%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,25%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,25%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

- за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 6,73 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 6,77 ден/m³; 

- за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  6,90 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 6,94 ден/m³; 
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- за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 7,08 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 7,12 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од 

Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги 

согласно кои се пресметува минималниот и макси-

малниот опсег на висината на тарифата за водната 

услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

           

УП1 бр.08-83/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4046. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-

луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или 

водоснабдување со предлог тарифа за регулиран пери-

од 2019 – 2021 година, на ЈПКД „Комуна“ Ново Село, 

бр.09-805/1 од 18.9.2018 година, заведено во архивата 

на Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Македонија под УП1 бр.08-92/18 од 

18.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергети-

ка и водни услуги на Република Македонија на седни-

цата одржана на 28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУ-

ВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБ-

ДУВАЊЕ НА  ЈПКД „КОМУНА“ НОВО СЕЛО ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД „Комуна“ Ново Село се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за 

пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2019 година во износ од 30,42 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 30,96 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 31,58 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 13,19%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 12,86%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 12,52%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 26,41 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 34,43 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  26,98 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 34,95 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 27,62 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 35,53 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр.08-92/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4047. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-

луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за собирање и одведување на урбани 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 

2019 – 2021 година, на ЈПКД „Комуна“ Ново Село, 

бр.09-805/1 од 18.9.2018 година, заведено во архивата 

на Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Македонија под УП1 бр.08-93/18 од 

18.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергети-

ка и водни услуги на Република Македонија на седни-

цата одржана на 28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 

ЈПКД  „КОМУНА“ НОВО  СЕЛО  ЗА  РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД „Комуна“ Ново Село се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга собирање и одведување 

на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2019 година во износ од 7,65 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 7,47 ден/m³; 
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• за 2021 година во износ од 7,31 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 15,64%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 14,71%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 13,77%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 6,45 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 8,84 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  6,37 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 8,57 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 6,31 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 8,32 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од 

Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги 

согласно кои се пресметува минималниот и макси-

малниот опсег на висината на тарифата за водната 

услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр.08-93/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4048. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен вес-

ник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тари-

фа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 

13 од Методологијата за определување на тарифите 

за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 

172/18) и Упатството за подготовка на барањето за 

утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и 

критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 го-

дина, а постапувајќи по Барањето за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување со предлог тари-

фа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈП 

„Комунална Чистота“ Богданци, бр.03-446/1 од 

14.9.2018 година, заведено во архивата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на 

република Македонија под УП1 бр.08-96/18 од 

18.9.2018 година, Регулаторната комисија за енерге-

тика и водни услуги на Република Македонија на 

седницата одржана на 28.11.2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 

СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

НА ЈП „КОМУНАЛНА ЧИСТОТА“ БОГДАНЦИ ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈП „Комунална Чистота“ Богданци се утврду-

ва просечна тарифа за водната услуга снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2019 година во износ од 25,32 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 26,43 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 26,96 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 7,80%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 9,73%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 9,46%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 23,35 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 27,30 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  23,86 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 29,00 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 24,41 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 29,51 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

 

УП1 бр. 08-96/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4049. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-

луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за собирање и одведување на урбани 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 
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2019 – 2021 година, на ЈП „Комунална Чистота“ Бог-

данци, бр.03-446/1 од 14.9.2018 година, заведено во ар-

хивата на Регулаторната комисија за енергетика и вод-

ни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-

97/18 од 18.9.2018 година, Регулаторната комисија за 

енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на седницата одржана на 28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

НА ЈП „КОМУНАЛНА ЧИСТОТА“ БОГДАНЦИ ЗА 

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈП „Комунална Чистота“ Богданци се утврду-

ва просечна тарифа за водната услуга собирање и одве-

дување на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2019 година во износ од 5,22 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 5,43 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 5,55 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 12,41%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 13,60%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 13,30%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 4,57 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 5,87 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  4,69 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 6,16 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 4,81 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 6,29 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр. 08-97/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4050. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврду-

вање на цени на водните услуги („Службен весник на 

РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начи-

нот и постапката за утврдување на тарифа за водна услу-

га и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен 

весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата 

за определување на тарифите за водна услуга („Службен 

весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подго-

товка на барањето за утврдување на тарифа за водна ус-

луга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 

од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за снаб-

дување со вода за пиење или водоснабдување со предлог 

тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈП 

„КОМУНАЛЕН СЕРВИС“ Валандово, заведено во архи-

вата на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги под УП1 бр.08-98/18 од 20.9.2018 година, Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 

28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-

ВАЊЕ НА ЈП „КОМУНАЛЕН СЕРВИС“ ВАЛАН-

ДОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈП „КОМУНАЛЕН СЕРВИС“ Валандово се 

утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдува-

ње со вода за пиење или водоснабдување и тоа: 

- за 2019 година во износ од 18,23 ден/m³; 

- за 2020 година во износ од 18,6 ден/m³; 

- за 2021 година во износ од 18,94 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

- минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,45%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,43%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,40%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

- за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 18,15 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 18,31 ден/m³; 

- за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  18,52 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 18,68 ден/m³; 

- за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 18,87 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 19,02 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр.08-98/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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4051. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен вес-

ник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тари-

фа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 

13 од Методологијата за определување на тарифите 

за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 

172/18) и Упатството за подготовка на барањето за 

утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и 

критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 го-

дина, а постапувајќи по Барањето за собирање и од-

ведување на урбани отпадни води со предлог тарифа 

за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈП „КО-

МУНАЛЕН СЕРВИС“ Валандово, заведено во архи-

вата на Регулаторната комисија за енергетика и вод-

ни услуги под УП1 бр.08-99/18 од 20.9.2018 година, 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Македонија на седницата одржана 

на 28.11.2018 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

НА ЈП „КОМУНАЛЕН СЕРВИС“ ВАЛАНДОВО ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈП „КОМУНАЛЕН СЕРВИС“ Валандово се 

утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање 

и одведување на урбани отпадни води и тоа: 

- за 2019 година во износ од 3,43 ден/m³; 

- за 2020 година во износ од 3,5 ден/m³; 

- за 2021 година во износ од 5,91 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

- минималниот и максималниот опсег за 2019 годи 

на изнесува 0,35%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,34%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 39,79%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

- за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 3,41 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 3,44 ден/m³; 

- за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  3,49 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 3,51 ден/m³; 

- за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 3,56 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 8,26 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од 

Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги 

согласно кои се пресметува минималниот и макси-

малниот опсег на висината на тарифата за водната 

услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

      

УП1 бр.08-99/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4052. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-

луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или 

водоснабдување со предлог тарифа за регулиран пери-

од 2019 – 2021 година, на ЈПКД „ТУРИЈА“ Василево, 

бр.10-634/2 од 18.9.2018 година, заведено во архивата 

на Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Македонија под УП1 бр.08-113/18 од 

24.09.2018 година, Регулаторната комисија за енергети-

ка и водни услуги на Република Македонија на седни-

цата одржана на 28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 

СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

НА ЈПКД „ТУРИЈА“ ВАСИЛЕВО ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД „ТУРИЈА“ Василево се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за 

пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2019 година во износ од 32,85 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 32,87 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 32,99 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,67%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,44%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,29%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 32,63 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 33,07 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  32,72 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 33,01 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 32,90 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 33,09 ден/m³. 
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4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр. 08-113/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4053. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдува-

ње на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и по-

стапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опреде-

лување на тарифите за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на ба-

рањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесо-

ците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 

година, а постапувајќи по Барањето за собирање и одве-

дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за ре-

гулиран период 2019 – 2021 година, на ЈПКД „ТУРИЈА“ 

Василево, бр.10-634/3 од 18.9.2018 година, заведено во ар-

хивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-114/18 

од 24.09.2018 година, Регулаторната комисија за енерге-

тика и водни услуги на Република Македонија на седни-

цата одржана на 28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

НА ЈПКД „ТУРИЈА“ ВАСИЛЕВО ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД „ТУРИЈА“ Василево се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга собирање и одведување 

на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2019 година во износ од 5,61 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 5,13 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 4,73 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 11,80%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 10,95%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 10,10%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 4,95 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 6,28 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  4,57 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 5,70 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 4,25 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 5,21 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр. 08-114/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4054. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдува-

ње на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и по-

стапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опреде-

лување на тарифите за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на ба-

рањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесо-

ците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 

година, а постапувајќи по Барањето за собирање и одве-

дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за ре-

гулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „ЗЕЛЕНИ-

КОВО“ Зелениково, бр.05-133/1 од 20.9.2018 година, заве-

дено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-

115/18 од 24.9.2018 година, Регулаторната комисија за 

енергетика и водни услуги на Република Македонија на 

седницата одржана на 28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ 

И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВО-

ДИ НА ЈКП „ЗЕЛЕНИКОВО“ ЗЕЛЕНИКОВО ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈКП „ЗЕЛЕНИКОВО“ Зелениково се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга собирање и одведу-

вање на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2019 година во износ од 6,10 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 6,16 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 6,22 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,25%; 
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• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,25%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 6,08 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 6,11 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа 6,14 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 6,17 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 6,21 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 6,24 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр.08-115/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
4055. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдува-

ње на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и по-

стапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опреде-

лување на тарифите за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на ба-

рањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесо-

ците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 

година, а постапувајќи по Барањето за снабдување со во-

да за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за ре-

гулиран период 2019 – 2021 година, на ЈПКД „Лакавица“ 

- Конче, заведено во архивата на Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

под УП1 бр.08-119/18 од 25.9.2018 година, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 28.11.2018 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 

СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

НА ЈПКД „ЛАКАВИЦА“ - КОНЧЕ ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД „Лакавица“ - Конче се утврдува просеч-

на тарифа за водната услуга снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување и тоа: 

• за 2019 година во износ од 21,69 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 21,98 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 22,30 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,51%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,49%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,48%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 21,58 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 21,80 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  21,87 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 22,09 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 22,19 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 22,41 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од 

Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги 

согласно кои се пресметува минималниот и макси-

малниот опсег на висината на тарифата за водната 

услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

                                         

УП1 бр. 08-119/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4056. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правил-

никот за начинот и постапката за утврдување на та-

рифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за 

водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 

член 5 и 13 од Методологијата за определување на 

тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ 

бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на 

барањето за утврдување на тарифа за водна услуга 

поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 

од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за 

собирање и одведување на урбани отпадни води со 

предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 

година, на ЈПКД „Лакавица“ - Конче, заведено во 

архивата на Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Македонија под УП1 

бр.08-120/18 од 25.9.2018 година, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Републи-

ка Македонија на седницата одржана на 28.11.2018 

година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

НА ЈПКД „ЛАКАВИЦА“ - КОНЧЕ ЗА РЕГУЛИРАН 
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 
1. На ЈПКД „Лакавица“ - Конче се утврдува просеч-

на тарифа за водната услуга собирање и одведување на 

урбани отпадни води и тоа: 

• за 2019 година во износ од 4,43 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 4,52 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 4,61 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,25%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 4,42 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 4,44 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  4,50 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 4,53 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 4,60 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 4,62 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр. 08-120/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4057. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-

луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или 

водоснабдување со предлог тарифа за регулиран пери-

од 2019 – 2021 година, на ЈП „Комуна“ Крушево, 

бр.03-181/1 од 27.9.2018 година, заведено во архивата 

на Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-

ги под УП1 бр.08-126/18 од 28.9.2018 година, Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 

28.11.2018 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 

СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

НА  ЈП  „КОМУНА“  КРУШЕВО   ЗА  РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈП „Комуна“ Крушево се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење 

или водоснабдување и тоа: 

• за 2019 година во износ од 28,46 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 29,89 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 30,59 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 2,65%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 4,81%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 4,61%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 27,70 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 29,21 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  28,45 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 31,33 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 29,18 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 32,00 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

           

УП1 бр.08-126/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4058. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-
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луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за собирање и одведување на урбани 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 

2019 – 2021 година, на ЈП „Комуна“ Крушево, бр.03-

182/1 од 27.9.2018 година, заведено во архивата на Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги под 

УП1 бр.08-127/18 од 28.9.2018 година, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Македонија на седницата одржана на 28.11.2018 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

НА  ЈП  „КОМУНА“  КРУШЕВО  ЗА  РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈП „Комуна“ Крушево се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга собирање и одведување на 

урбани отпадни води и тоа: 

• за 2019 година во износ од 4,36 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 4,46 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 3,82 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,25%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 4,35 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 4,37 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  4,44 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 4,47 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 3,81 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 3,83 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од 

Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги 

согласно кои се пресметува минималниот и макси-

малниот опсег на висината на тарифата за водната 

услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

                                                                

УП1 бр.08-127/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

4059. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-

луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или 

водоснабдување со предлог тарифа за регулиран пери-

од 2019 – 2021 година, на ЈПКД „Комунална Хигиена” 

–Новаци, бр.03-74/1 од 27.9.2018 година, заведено во 

архивата на Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-

130/18 од 28.9.2018 година, Регулаторната комисија за 

енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на седницата одржана на 28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 

СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

НА ЈПКД „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА” – НОВАЦИ  

ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД „Комунална Хигиена” –Новаци се ут-

врдува просечна тарифа за водната услуга снабдување 

со вода за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2019 година во износ од 25,96 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 29,49 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 35,69 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 6,60%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 9,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 16,33%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 24,25 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 27,67 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  26,76 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 32,21 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 29,86 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 41,52 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 
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6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр. 08-130/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4060. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-

луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или 

водоснабдување со предлог тарифа за регулиран пери-

од 2019 – 2021 година, на ЈП „Комуналец“ Крива Па-

ланка, бр.05-912/1 од 4.10.2018 година, заведено во ар-

хивата на Регулаторната комисија за енергетика и вод-

ни услуги под УП1 бр.08-135/18 од 5.10.2018 година, 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Македонија на седницата одржана на 

28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-

ВАЊЕ НА ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ КРИВА ПАЛАНКА 

ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈП „Комуналец“ Крива Паланка се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода 

за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2019 година во износ од 26,12 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 27,44 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 30,10 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 4,01%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 6,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 10,92%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 25,08 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 27,17 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  25,72 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 29,15 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 26,82 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 33,39 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр. 08-135/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4061. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-

луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за собирање и одведување на урбани 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 

2019 – 2021 година, на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка, 

бр.05-912/1 од 4.10.2018 година, заведено во архивата 

на Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-

ги под УП1 бр.08-136/18 од 05.10.2018 година, Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 

28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ КРИВА ПАЛАНКА  ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈП „Комуналец“ Крива Паланка се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга собирање и одведу-

вање на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2019 година во износ од 4,63 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 4,98 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 6,12 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 22,02%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 23,57%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 28,26%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 
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- минимална просечна тарифа 3,61 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 5,65 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  3,81 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 6,16 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 4,39 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 7,85 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр. 08-136/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4062. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдува-

ње на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и по-

стапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опреде-

лување на тарифите за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на ба-

рањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесо-

ците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 

година, а постапувајќи по Барањето за снабдување со во-

да за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за ре-

гулиран период 2019 – 2021 година, на ДКУ „СИЛКОМ“ 

ДООЕЛ Кратово, заведено во архивата на Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република Ма-

кедонија под УП1 бр.08-137/18 од 5.10.2018 година, Регу-

латорната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 28.11.2018 

година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-

ВАЊЕ  НА  ДКУ  „СИЛКОМ“  ДООЕЛ  КРАТОВО  

ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ" Кратово се ут-

врдува просечна тарифа за водната услуга снабдување 

со вода за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2019 година во износ од 17,39 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 17,96 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 18,60 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,34%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,32%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,30%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 17,34 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 17,45 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  17,90 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 18,02 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 18,54 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 18,65 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр.08-137/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4063. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за на-

чинот и постапката за утврдување на тарифа за водна 

услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Ме-

тодологијата за определување на тарифите за водна ус-

луга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и 

Упатството за подготовка на барањето за утврдување 

на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите 

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапу-

вајќи по Барањето за собирање и одведување на урбани 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 

2019 – 2021 година, на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кра-

тово, заведено во архивата на Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

под УП1 бр.08-138/18 од 5.10.2018 година, Регулатор-

ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на 28.11.2018 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ 

И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВО-

ДИ  НА  ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ  КРАТОВО ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово се утврду-

ва просечна тарифа за водната услуга собирање и одве-

дување на урбани отпадни води и тоа: 
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• за 2019 година во износ од 5,74 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 5,93 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 6,15 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,25%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 5,72 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 5,75 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  5,92 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 5,95 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 6,13 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 6,16 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од 

Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги 

согласно кои се пресметува минималниот и макси-

малниот опсег на висината на тарифата за водната 

услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

     УП1 бр.08-138/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
4064. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правил-

никот за начинот и постапката за утврдување на та-

рифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за 

водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 

член 5 и 13 од Методологијата за определување на 

тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ 

бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на 

барањето за утврдување на тарифа за водна услуга 

поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 

од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за 

снабдување со вода за пиење или водоснабдување 

со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 

година, на ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце, заведено во 

архивата на Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги под УП1 бр.08-148/18 од 18.10.2018 

година, Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Македонија на седница-

та одржана на 28.11.2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУ-

ВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБ-

ДУВАЊЕ НА ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ РАНКОВЦЕ ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за 

пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2019 година во износ од 27,68 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 28,46 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 29,31 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,46%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,46%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,45%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 27,55 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 27,81 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  28,33 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 28,59 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 29,17 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 29,44 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2019-2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр.08-148/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4065. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен вес-

ник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тари-

фа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 

13 од Методологијата за определување на тарифите 

за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 

172/18) и Упатството за подготовка на барањето за 

утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и 

критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 го-

дина, а постапувајќи по Барањето за собирање и од-

ведување на урбани отпадни води со предлог тарифа 
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за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП 

„ЧИСТ ДЕН“ Ранковце, заведено во архивата на Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

под УП1 бр.08-149/18 од 18.10.2018 година, Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Македонија на седницата одржана на 

28.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 

ЈКП  „ЧИСТ  ДЕН“  РАНКОВЦЕ  ЗА  РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА 

 

1. На ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга собирање и одведување 

на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2019 година во износ од 5,19 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 5,36 ден/m³; 

• за 2021 година во износ од 5,55 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 0,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020  годи-

на изнесува 0,25%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,25%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова Решение: 

• за 2019 година: 

- минимална просечна тарифа 5,18 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 5,2 ден/m³; 

• за 2020 година: 

- минимална просечна тарифа  5,34 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 5,37 ден/m³; 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 5,53 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 5,56 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од 

Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги 

согласно кои се пресметува минималниот и макси-

малниот опсег на висината на тарифата за водната 

услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2019-

2021 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

  

УП1 бр.08-149/18  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЈАТА 

4066. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа 

на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конку-

ренцијата („Службен весник на Република Македонија„ 

бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи по Извес-

тувањето за концентрација поднeсено од од страна на 

ВИПнет, друштво со ограничена одговорност за услуги 

во јавните телекомуникации, со седиште на ул. Вртни пут 

1, 10000 Загреб, Република Хрватска,, преку Aдвокатско 

друштво Поленак од Скопје, на седница одржана на ден 

4.1.2017 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува дека концентрацијата со која ВИПнет, 

друштво со ограничена одговорност за услуги во јавни-

те телекомуникации,со седиште на ул. Вртни пут 1, 

10000 Загреб, Република Хрватска, ќе стекне контрола 

врз друштвото МЕТРОНЕТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

а.д. за телекомуникациски услуги, со седиште на Ули-

ца Града Вуковара 269/д, 10000 Загреб, Република 

Хрватска, преку стекнување на акции, иако потпаѓа 

под одредбите од Законот за заштита на конкуренци-

јата, нема да има за последица значително спречување, 

ограничување или нарушување на ефективната конку-

ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-

но како резултат на создавање или зајакнување на до-

минантната позиција на учесниците и е во согласност 

со одредбите на Законот зазаштита 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 
 

Уп. бр. 08-1  

4 јануари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4067. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 

по Известувањето за концентрација поднeсено од од 

страна на Улиссе Инвестиссмент С.А., со седиште на 

адреса Ниво 5, Зграда бн Банка за развој на Самоа, Бич 

Роуд, Апиа, Самоа преку Aдвокатско друштво Кнезо-

виќ и Соработници од Скопје, на седница одржана на 

ден 4.1.2017 година, го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Улиссе 

Инвестиссмент С.А., со седиште на адреса Ниво 5, 

Зграда бн Банка за развој на Самоа, Бич Роуд, Апиа, 

Самоа ќе стекне контрола над друштвото друштвото 

Мојоман Пропертис Лтд., со седиште на адреса Три-

дент Чемберс поштенско сандаче 146, Роад Таун, 

Тортола, Британски Девствени Острови, преку стекну-

вање на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот 

за заштита на конкуренцијата, нема да има за послед-

ица значително спречување, ограничување или нару-

шување на ефективната конкуренција на пазарот или 

на негов суштински дел, особено како резултат на соз-

давање или зајакнување на доминантната позиција на 

учесниците и е во согласност со одредбите на Законот 

зазаштита 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-2  

4 јануари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4068. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 

по Известувањето за концентрација поднeсено од од 

страна на Кансаи Пеинт Лтд., со седиште на 6-14, Има-

баши 2-chome, Chuo-ku, Осака 541-8523, Јапонија, пре-

ку Aдвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници од 

Скопје, на седница одржана на ден 4.1.2017 година, го 

донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Кансаи 

Пеинт Лтд., со седиште на 6-14, Имабаши 2-chome, 

Chuo-ku, Осака 541-8523, Јапонија ќе стекне контрола 

над друштвото Аннагаб С.А., 73 Cote d’Eich, Л-1450 

Луксембург, Големо Војводство на Луксембург преку 

стекнување 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 Зако-

нот зазаштита на конкуренцијата во смисла на член 19 

став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренци-

јата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-3  

4 јануари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4069. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 

по Известувањето за концентрација поднeсено од ХК 

Холдингс Цо., Лтд (HK Holdings Co., Ltd), со седиште 

на адреса 11 F, Meiji Yasuda Seimei Building, 2-1-1 

Marunouchi, Chiyodaku, Токио 100-0005, Јапонија, пре-

ку Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешо-

ска, адвокат Јасмина Илиева Јовановиќ, адвокат од 

Скопје, на седница одржана на ден 31.1.2017 година, го 

донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ХК Хол-

дингс Цо., Лтд (HK Holdings Co., Ltd), со седиште на 

адреса 11 F, Meiji Yasuda Seimei Building, 2-1-1 

Marunouchi, Chiyodaku, Токио 100-0005, Јапонија, ќе 

стекне контрола над Хитачи Коки Ко., Лтд (Hitachi 

Koki Co., Ltd) со седиште на адреса Shinagawa Intercity 

Tower A, 20th Floor, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, 

Токио 108-6020, Јапонија, преку купопродажба на ак-

ции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита 

на конкуренцијата, нема да има за последица значител-

но 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 учесни-

ците и е во согласност со одредбите на Законот зазаш-

тита 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 
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7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-9  

31 јануари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4070. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 

по Известувањето за концентрација поднeсено од Ац-

целератио Цапитал Н.В. (Acceleratio Capital N.V.), со 

седиште на адреса Оверсхистраат 61, 5 ХГ, 1062 ХД 

Амстердам,Холандија и ГфК – Нирнберг Геселлсцхафт 

фур Консум-, Маркт- инд Абсатзфорсцхунг е.В, (GfK-

Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und 

Absatzforschung e.V.) со седиште на адреса Нирн-

берг,Германија преку Адвокатско друштво Dебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска, адвокат Јасмина Илиева Јовано-

виќ,  од Скопје, на седница одржана на ден 31.1.2017 

година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Аццеле-

ратио Цапитал Н.В. (Acceleratio Capital N.V.), со се-

диште на адреса Оверсхистраат 61, 5 ХГ, 1062 ХД Ам-

стердам, Хпландија и ГфК – Нирнберг Геселлсцхафт 

фур Консум-, Маркт- инд Абсатзфорсцхунг е.В, (GfK-

Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und 

Absatzforschung e.V.) со седиште на адреса Нирнберг, 

Германија  ќе стекнат заедничка контрола над ГфК СЕ, 

со регистрирано седиште на адреса Нордббестринг 

101, 90419 Нуернберг, Германија преку купопродажба 

на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 

заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 

значително спречување, ограничување или нарушува-

ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-

гов суштински дел, особено како резултат на создава-

ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-

ниците 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-10  

31 јануари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4071. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз ос-

нова на член 19 и член 28 од Законот за заштита на 

конкуренцијата („Службен весник на Република Ма-

кедонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а поста-

пувајќи по Известувањето за концентрација поднeсе-

но од од страна на МВМ Маџар Вилламос Мувек 

Зрт.  со седиште на 1031 Будимпешта, Сзентендреи 

ут 207-209, Унгарија и Владиниот Повереник одго-

ворен за поштенски и национални финансиски услу-

ги 1051 Будимпешта, Надор у. 31 Унгарија, преку 

Адвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници, од 

Скопје, на седница одржана на ден 31.1.2017 година, 

го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која со која 

МВМ Маџар Вилламос Мувек Зрт.  со седиште на 

1031 Будимпешта, Сзентендреи ут 207-209, Унгарија 

и Владиниот Повереник одговорен за поштенски и 

национални финансиски услуги 1051 Будимпешта, 

Надор у. 31 Унгарија заеднички ќе стекнат заеднич-

ка контрола над ENKSZ Első Nemzeti 

Közműszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 1051 Будимпешта, Надор у. 31 Ун-

гарија, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 

заштита на конкуренцијата, нема да има за послед-

ица значително спречување, ограничување или нару-

шување на ефективната конкуренција на пазарот или 

на негов суштински дел, особено како резултат на 

создавање или зајакнување на доминантната позици-

ја на учесниците и е во согласност со одредбите на 

Законот зазаштита 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-11  

31 јануари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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4072. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Дојче Телеком АГ, со седиште на Фридрих-Еберт-Алее 

140, 53113 Бон Германија и Оранж СА со седиште на 

78 руе Оливие де Серес, 75015 Париз Франција, преку 

адвокат Леонид Ристев од Скопје, на седницата одржа-

на на ден 28.2.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Дојче 

Телеком АГ, со седиште на Фридрих-Еберт-Алее 

140, 53113 Бон Германија и Оранж СА со седиште на 

78 руе Оливие де Серес, 75015 Париз Франција, го 

трансформираат нивното постоечко нецелосно заед-

ничко вложување БајИн СА/НВ, со седиште на Регус 

Офисис, 11 руе де Колони, Брисел Белгија, во заед-

ничко вложување кое на долгорочна основа ќе ги из-

вршува сите функции на автономна економска це-

лина, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заш-

тита на конкуренцијата, нема да има за последица 

значително спречување, ограничување или нарушу-

вање на ефективната конкуренција на пазарот или на 

негов суштински дел, особено како резултат на соз-

давање 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-19  

28 февруари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4073. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

БРИКО КОСОВО СХ.П.К. со седиште на Мајка Тереза 

бб, Приштина, Косово, преку адвокатско друштво Кне-

зовиќ и Соработници од Скопје, на седницата одржана 

на ден 23.3.2017 година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која БРИКО 

КОСОВО СХ.П.К. со седиште на Мајка Тереза бб, 

Приштина, Косово стекнува целосна единствена кон-

трола над Друштво за производство, трговија и услуги 

БРИКО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште на 

Перо Наков бр. 106, Скопје, Македонија, преку купува-

ње на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 

заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 

значително спречување, ограничување или нарушува-

ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-

гов суштински дел, особено како резултат на создава-

ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-

ниците 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-22  

23 март 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4074. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

„Сауди Арабијан Амиантит Ко.“ (Saudi Arabian 

Amiantit Co.), со седиште на адреса Dammam, First 

Industrial City, Dammam – Khobar Highway, П. фах 

03361, поштенски број 32234, Саудиска Арабија и 

„ВИГ Витершдорфер Холдинг ГмбХ“ (WIG 

Wietersdorfer Holding GmbH) со седиште на адреса 

Ferdinand-Jergitsch-Straße 15, 9020 Klagenfurt, Австрија, 

преку Марија Филиповска, адвокат од Скопје, од Адво-

катско друштво Дебарлиев Дамески и Келешоска, на 

седницата одржана на ден 23.3.2017 година, го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која „Сауди 

Арабијан Амиантит Ко.“ (Saudi Arabian Amiantit Co.), 

со седиште на адреса Dammam, First Industrial City, 

Dammam – Khobar Highway, П. фах 03361, поштенски 

број 32234, Саудиска Арабија и „ВИГ Витершдорфер 

Холдинг ГмбХ“ (WIG Wietersdorfer Holding GmbH) со 
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седиште на адреса Ferdinand-Jergitsch-Straße 15, 9020 

Klagenfurt, Австрија ќе стекнат заедничка контрола 

преку заедничко вложување во веќе постоечкото друш-

тво – „ХОБАС Пајпс Интернационал ГмбХ“ (HOBAS 

Pipes International GmbH), со регистрирано седиште на 

улица Pischeldorfer 128, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, 

Австрија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа 

под одредбите од Законот за заштита на конкуренци-

јата, нема да има за последица значително спречување, 

ограничување или нарушување на ефективната конку-

ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-

но како резултат на создавање или зајакнување на до-

минантната 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-23  

23 март 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4075. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14и 53/16), а постапувајќи 

по известувањето за концентрација поднесено од Срби-

ја Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград 

со седиште на адреса Булевар Зорана Ѓинѓиќа 8а, Нов 

Белград, Република Србија преку полномошник Лео-

нид Ристев адвокат од Скопје, на седница одржана на 

ден 26.4.2017 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која трговско-

то друштво Србија Бродбенд – Српске кабловске мре-

же д.о.о. Белград (Serbia Broadband – Srpske kablovske 

mreže d.o.o. Beograd), со седиште на адреса Булевар Зо-

рана Ѓинѓиќа 8а, Нов Белград, Република Србија, ќе 

стекне контрола над трговското друштво ДОО Кабел 

Груп 85 Чачак (DOO Kabel Group 85 Čačak), со седиш-

те на адреса Господар Јованова 7/1, Чачак, Република 

Србија, по пат купување на удели иако потпаѓа под од-

редбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема 

да има за последица значително спречување, ограничу-

вање или нарушување на ефективната конкуренција на 

пазарот или на негов суштински дел, особено како ре-

зултат 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 кон-

куренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

 

Уп. бр. 08-27  

26 април 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4076. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

AT&T Инц. (AT&T Inc.), со регистрирано седиштена 

Уан AT&T Плаза, 208 Саут Акард Стрит, Далас, Тексас 

75202, Соединетите Американски Држави, преку Лео-

нид Ристев, адвокат од Скопје, на седницата одржана 

на ден 8.5.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува дека концентрацијата со која AT&T 

Инц. (AT&T Inc.), со регистрирано седиштена Уан 

AT&T Плаза, 208 Саут Акард Стрит, Далас, Тексас 

75202, Соединетите Американски Држави ќе стекне са-

мостојна контрола над Тајм Ворнер Инц. (Time Warner 

Inc.), со регистрирано седиште на Уан Тајм Ворнер 

Центар, Њу Јорк, Њу Јорк 10019-8016, Соединетите 

Американски Држави, преку стекнување на акции, иа-

ко потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 

конкуренцијата, нема да има за последица значително 

спречување, ограничување или нарушување на ефек-

тивната конкуренција на пазарот или на негов суштин-

ски дел, особено како резултат на создавање или зајак-

нување на доминантната позиција на учесниците и е во 

согласност со одредбите на Законот за заштита на кон-

куренцијата 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 

за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 
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Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-29  

8 мај 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4077. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Нергелиа Трејдинг Лимитед, со седиште на адреса Гри-

ва Дигени, Панајидес зграда, 3030 Лимасол, Кипар, 

преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од 

Скопје, на седницата одржана на ден 8.5.2017 година, 

го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Нергелиа 

Трејдинг Лимитед, со седиште на адреса Грива Дигени, 

Панајидес зграда, 3030 Лимасол, Кипар ќе стекне кон-

трола над трговското друштво Монтеномакс Ц&Л 

д.о.о. со седиште на Ќурлилац бб, Даниловград, Црна 

Гора, по пат на стекнување на удели, иако потпаѓа под 

одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 

нема да има за последица значително спречување, ог-

раничување или нарушување на ефективната конку-

ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-

но како резултат на создавање или зајакнување на до-

минантната 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-32  

8 мај 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4078. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Нидда Хелткеар Холдинг АГ, Максимилијанштрасе 11, 

80539, Минхен, Германија, доставено преку Леонид 

Ристев, адвокат од Скопје, на седницата одржана на 

ден 23.5.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува 

на стекнување на заедничка контрола од страна на 

фондови контролирани од Баин Капитал Инвесторс, 

ЛЛЦ (BainCapitalInvestors, LLC), со седиште на 200 

КларендонСтрит, Бостон, MA 02116, Соединетите 

Американски Држави и фондови управувани од Син-

вен Капитал Менаџмент (VI) Лимитед Партнершип 

Инкорпорејтед(Cinven Cаpitаl Mаnаgement (VI) Limited 

Pаrtnership Incorporаted), кое делува преку неговиот ге-

нерален партнер, Синвен Капитал Менаџмент (VI) Џе-

нерал Партнер Лимитед, со седиште на Ист Винг, Тра-

фалгарКорт, ЛесБенкс, СтПетер Порт, Гернзи ГУ1 

3ПП, преку нивното заеднички контролирано друштво 

НиддаХелткеар Холдинг АГ (NiddаHeаlthcаre Holding 

АG), со регистрирано седиште на Максимилијанштрасе  

11, 80539, Минхен, Сојузна Република Германија, над 

Стада Арцнајмител АГ (STАDА Аrzneimittel АG), со 

регистрирано седиште на Стадаштрасе 2-18, 61118 

БадВилбел, Сојузна Република Германија, преку стек-

нување на целокупната издадена основна главнина, иа-

ко потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 

конкуренцијата, нема да има за последица значително 

спречување, ограничување или нарушување на ефек-

тивната конкуренција на пазарот или на негов суштин-

ски дел, особено како резултат на создавање или зајак-

нување на доминантната позиција на учесниците и е во 

согласност со одредбите на Законот за заштита на кон-

куренцијата 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-35  

23 мај 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4079. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14и 53/16), а постапувајќи 

по известувањето за концентрација поднесено од 

ЦЕФЦ Хаинан Интернешнал Оил Цо., Лтд (CEFC 

Hаinаn Internаtionаl Oil Co., Ltd.) со седиште на Стан 



 Стр. 54 - Бр. 224                                                                                   7 декември 2018 
 

203-4, Џоинт Инспекшн Билдинг, Хаикоу Компрехен-

сив Фри Трејд Зон, 69 Фрст Саут Роуд, Лаоценг Еконо-

мик Девелопмент Зон, Шенгмаи Округ, Хаинан, На-

родна Република Кина и Акционерско друштво „Наци-

онална Компанија “КазМунајГас” (Акционерное 

Общество “Национальная Компания “КазМунайГас”), 

со седиште на 19 Кабанбај Батира Авенија, Астана, Ре-

публика Казахстан преку  полномошник, Леонид Рис-

тев адвокат од Скопје, на седница одржана на ден 

23.5.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува дека концентрацијата со која ЦЕФЦ 

Хаинан Интернешнал Оил Цо., Лтд, (CEFC Hаinаn 

Internаtionаl Oil Co., Ltd.), со седиште на Стан 203-4, 

Џоинт Инспекшн Билдинг, Хаикоу Компрехенсив Фри 

Трејд Зон, 69 Фрст Саут Роуд, Лаоценг Економик Деве-

лопмент Зон, Шенгмаи Округ, Хаинан, Народна Репуб-

лика Кина од Акционерско друштво „Национална Ком-

панија “КазМунајГас” (Акционерное Общество “Наци-

ональная Компания “КазМунайГас”), со регистрирано 

седиште на 19 Кабанбај Батира Авенија, Астана, Ре-

публика Казахстан ќе стекне 51% од основната главни-

на на друштвото КМГ Интернешнал Н.В.(KMG 

Internаtionаl N.V.) со регистрирано седиште на Стра-

винскилаан 807, Кула А-8, 1077 ХХ Амстердам, Холан-

дија, со што ЦЕФЦ Хаинан Интернешнал Холдинг Цо., 

Лтд Кина и АД „Национална Компанија “КазМу-

најГас”, Казахстан ќе имаат заедничка контрола над 

КМГ Интернешнал Н.В., со регистрирано седиште на 

Стравинскилаан 807, Кула А-8, 1077 ХХ Амстердам, 

Холандија иако потпаѓа под одредбите од Законот за 

заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 

значително спречување, ограничување или нарушува-

ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-

гов суштински дел, особено како резултат на создава-

ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-

ниците 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

 

Уп. бр. 08-37  

23 мај 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4080. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 

по Известувањето за концентрација поднeсено од Опен 

Интернешнал Лимитед (Open Internаtionаl Limited), со 

седиште на адреса БакхолтДрајв, Варндон, Ворчестер, 

ВР4 9СР, Обединето Кралство, преку Леонид Ристев, 

Адвокат од Скопје, на седница одржана на ден 

30.5.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Опен Ин-

тернешнал Лимитед (Open Internаtionаl Limited), со се-

диште на адреса БакхолтДрајв, Варндон, Ворчестер, 

ВР4 9СР, Обединето Кралство, ќе стекне самостојна 

контрола над Трансактор Глобал Солушнс Лимитед 

(Trаnsаctor Globаl Solutions Limited), со седиште на ад-

реса ТрансакторХаус, Лејланд Бизнис Парк, Винчес-

тер, Хампшир, Винчестер, СО21 1ТХ, Обединето Крал-

ство и АЈ-ВХ Њуко 1 Лимитед (I-WH Newco 1 Limited), 

со седиште на адреса Д Хеј Барн МанорФарм, Дамр, 

Басингсток, Хампшир, Обединето Кралство, РГ25 2АГ, 

преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одред-

бите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да 

има за последица значително спречување, ограничува-

ње или нарушување на ефективната конкуренција на 

пазарот или на негов суштински дел, особено како ре-

зултат 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 кон-

куренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-39  

30 мај 2018 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4081. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14 и 53/16), а постапувајќи 

по известувањето за концентрација поднесено од 

ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltаtó Zártkörűen 

Működő Részvénytársаság со регистрирано седиште на 

1051 Будимпешта, Надор ут 31, Унгарија преку Адво-

катско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје, на 

седница одржана на ден 21.7.2017 година, го донесе 

следното 



7 декември 2018  Бр. 224 - Стр. 55 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ENKSZ 

Első Nemzeti Közműszolgáltаtó Zártkörűen Működő 

Részvénytársаság со регистрирано седиште на 1051 Бу-

димпешта Надор у.31 Унгарија ќе стекне контрола над 

Főgáz Zrt со регистрирано седиште на 1081 Будим-

пешта, II Јанос Пал папа тер 20 Унгарија, преку купоп-

родажба на удели,  иако потпаѓа под одредбите од За-

конот за заштита на конкуренцијата, нема да има за по-

следица значително спречување, ограничување или на-

рушување на ефективната конкуренција на пазарот или 

на негов суштински дел, особено како резултат на соз-

давање 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 конкуренци-

јата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-40  

21 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4082. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Tаnk ÖWА аlphа GmbH со седиште на Teinfаltstrаse 8/4, 

А-1010 Виена Австрија, доставено преку адвокатско 

друштво Поленак од Скопје, на седницата одржана на 

ден 3.7.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата со која 

Аeroports de Pаris со седиште на 1 Rue de Frаnce 93290 

Tremblаy-en-Frаnce, преку зависното друштво во него-

ва целосна сопственост Tаnk ÖWА аlphа GmbH со се-

диште на Teinfаltstrаse 8/4, А-1010 Виена Австрија, има 

намера да стекне контрола над TАV Hаvаlimаnlаrı 

Holding А.Ş., со седиште на Аtаtürk Hаvаlimаnı Dı.Ş 

Hаtlаr Terminаli Ye.Şilköy, Bаkırköy, Истанбул, Тур-

ција, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа 

под одредбите од Законот за заштита на конкуренци-

јата, нема да има за последица значително спречување, 

ограничување или нарушување на ефективната конку-

ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-

но како резултат на создавање или зајакнување на до-

минантната 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. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-41  

3 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4083. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14 и 53/16), а постапувајќи 

по известувањето за концентрација поднесено од ИМС 

Интернет Медиа Сервисис, Инц. (IMS Internet Mediа 

Services, Inc.) со регистрирано седиште на 1441 Брикел 

Авењу, Суит 1530, Мајами, Флорида 33131 САД, преку 

адвокат Леонид Ристев од Скопје на седница одржана 

на ден 21.7.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ИМС Ин-

тернет Медиа Сервисис, Инц. (IMS Internet Mediа 

Services, Inc.) со регистрирано седиште на 1441 Брикел 

Авењу, Суит 1530, Мајами, Флорида 33131 САД стек-

нува самостојна контрола над Хттпоол Холдингс ОК 

Лимитед (Httpool Holdings UK Limited) со регистрира-

но седиште на 55 Кинг Стрит, Манчестер, Англија М2 

4ЛЌ, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под 

одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 

нема да има за последица значително спречување, ог-

раничување или нарушување на ефективната конку-

ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-

но како резултат на создавање или зајакнување на до-

минантната 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 
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7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-43  

21 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4084. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Унитарното претпријатие “Велком” (Unitаry enterprise 

Velkom) со седиште во Минкс, Белорусија и со регис-

трирана адреса на улица Интернационалаја, бр 36-2, 

220030 Минск, Белорусија (36/2, Internаtsionаlnаyа 

street, 220030 Minsk, Belаrus), преку адвокатско друш-

тво Поленак од Скопје, на седницата одржана на ден 

21.7.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Уни-

тарното претпријатие “Велком” (Unitаry enterprise 

Velkom), со седиште во Минкс, Белорусија и со ре-

гистрирана адреса на улица Интернационалаја, бр 

36-2, 220030 Минск, Белорусија (36/2, 

Internаtsionаlnаyа street, 220030 Minsk, Belаrus) има 

намера да стекне непосредна контрола врз друштво-

то Отворено Акционерско Друштво Гомељскиј об-

ластној техногорговиј центр „Гарант“ (“Gomelskiy 

oblаstnoy technotorgoviy tsentr “Gаrаnt”) со регистри-

рано седиште на улица Советскаја бр. 106, 246028 

Гомел, Белорусија (106, Sovetskаyа street, 246028 

Gomel, Belаrus), преку купување на акции, иако пот-

паѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-

ренцијата, нема да има за последица значително 

спречување, ограничување или нарушување на ефек-

тивната конкуренција на пазарот или на негов суш-

тински дел, особено како резултат на создавање или 

зајакнување на доминантната позиција на учесници-

те и е во согласност со одредбите на Законот за заш-

тита 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-44  

21 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4085. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 

по известувањето за концентрација поднесено од Сло-

вениаБродбендС.а.р.л. (SloveniаBroаdbаndS.à.r.l.) со ре-

гистрирано седиште на 61, Руе дуРолингергунд, Л-2440 

Луксембург преку адвокат Леонид Ристев од Скопје, на 

седница одржана на ден 24.8.2017 година, го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Словени-

аБродбендС.а.р.л. (SloveniаBroаdbаndS.à.r.l.), со регис-

трирано седиште на 61, Руе дуРолингергунд, Л-2440 

Луксембург ќе стекне самостојна контрола над Нова 

ТВ д.д. (Novа TV d.d.) со регистрирано седиште на Ре-

метинечкацеста 139, Загреб, Република Хрватска и 

Продукција Плус сторитвеноподјетје д.о.о. 

(ProdukcijаPlusstoritvenopodjetjed.o.o.), со регистрирано 

седиште на Крањцева 26, Љубљана, Република Слове-

нија преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под 

одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 

нема да има за последица значително спречување, ог-

раничување или нарушување на ефективната конку-

ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-

но како резултат на создавање или зајакнување на до-

минантната 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-49  

24 август 2018 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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4086. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14 и 53/16), а постапувајќи 

по известувањето за концентрација поднесено од 

ППРС Холдингс Лимитед (PPRS Holdings Limited) со 

регистрирано седиште на 2 Продромоу и Димитракопо-

улоу, 5ти спрат, 1090 Никозија, Република Кипар пре-

ку адвокат Леонид Ристев од Скопје, на седница од-

ржана на ден 18.10.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ППРС 

Холдингс Лимитед (PPRS Holdings Limited) со регис-

трирано седиште на 2 Продромоу и Димитракопоулоу, 

5ти спрат, 1090 Никозија, Република Кипар стекнува 

целосна контрола над друштвото Фертеро Лимитед 

(Fertero Limited), со регистрирано седиште на 2 Прод-

ромоу и Димитракопоулоу, 5ти спрат, 1090 Никозија, 

Република Кипар, преку купопродажба на удели, иако 

потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-

ренцијата, нема да има за последица значително спре-

чување, 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 соглас-

ност со одредбите на Законот за заштита на конку-

ренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од За-

конот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-51  

18 октомври 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4087. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

ЦАМЛ МК Лимитед (CАML MK Limited), со регистри-

рано седиште на Мастерс Хаус, 107 Хамершмит Роуд, 

Лондон, Обединето Кралство, ВВ14 0ЌХ, преку адво-

кат Ветон Ќоку од Скопје, на седницата одржана на 

ден 25.10.2017 година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ЦАМЛ 

МК Лимитед (CАML MK Limited), со регистрирано се-

диште на Мастерс Хаус, 107 Хамершмит Роуд, Лондон, 

Обединето Кралство, ВВ14 0ЌХ стекнува самостојна 

контрола над Линкс Ресоурцес Лимитед, со регистри-

рано седиште на Канонс Корт, ул. Викторија Стрит 

бр.22, Хамилтон ХМ 12, Бермуда, преку купување на 

акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заш-

тита на конкуренцијата, нема да има за последица зна-

чително 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 учесни-

ците и е во согласност со одредбите на Законот за заш-

тита 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-52  

25 октомври 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4088. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Социете Генерале Банка Србија АД Белград (Societe 

Generаle Bаnkа Srbijа АD Beogrаd), со седиште на адре-

са Булевар Зорана Џинџиќа 50а/б, Белград Република 

Србија, преку полномошник Леонид Ристев адвокат од 

Скопје, на седницата одржана на ден 18.10.2017 го-

дина, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Социете 

Генерале Банка Србија АД Белград (Societe Generаle 

Bаnkа Srbijа АD Beogrаd), со седиште на адреса Буле-

вар Зорана Џинџиќа 50а/б, Белград Република Србија 

има намера да стекне самостојна контрола над дел од 

работењето, односно дел од портфолиото кое се состои 

од побарувања по основ на кредитни работи од друш-

твото Јубанка А.Д. Белград (Jubаnkа А.D. Beogrаd), со 

седиште на адреса Краља Милана 11, Белград, Репуб-

лика Србија, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 
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заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 

значително спречување, ограничување или нарушува-

ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-

гов суштински дел, особено како резултат на создава-

ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-

ниците 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-53  

18 октомври 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4089. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Друштво за посредување и трговија ТХ-МИНИНГ 

ДОО Скопје со седиште на ул. Франц Месеснел бр. 2, 

Скопје, на седницата одржана на ден 25.10.2017 го-

дина, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво 

за посредување и трговија ТХ-МИНИНГ ДОО Скопје 

со седиште на ул. Франц Месеснел бр. 2, Скопје стек-

нува целосна контрола над Стрмош АД Рудници за не-

метали Пробиштип со седиште на ул. Македонски Ре-

волуционери, бр. 56, Пробиштип, преку купопродажба 

на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 

заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 

значително спречување, ограничување или нарушува-

ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-

гов суштински дел, особено како резултат на создава-

ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-

ниците 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-54  

25 октомври 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4090. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Телеком Словенија АД, со седиште на Цигалетова ули-

ца 15, 1000 Љубљана, Словенија, крајно матично друш-

тво на Телеком Словенија Групата на друштва, преку 

адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од 

Скопје, на седницата одржана на ден 13.11.2017 го-

дина, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Телеком 

Словенија АД, со седиште на Цигалетова улица 15, 

1000 Љубљана, Словенија, крајно матично друштво на 

Телеком Словенија Групата на друштва, стекнува кон-

трола над ЈОРДАН друштво за вработување и оспосо-

бување инвалиди Кршко д.о.о. со седиште на Сподњи 

Стари Град 9, 8270 Кршко, Словенија, преку купопро-

дажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Зако-

нот за заштита на конкуренцијата, нема да има за по-

следица значително спречување, ограничување или на-

рушување на ефективната конкуренција на пазарот или 

на негов суштински дел, особено како резултат на соз-

давање 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 конкуренци-

јата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-55  

13 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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4091. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Хамбургер Рисајклинг Груп ГмбХ, со седиште на 

Аспангер Штрасе 252, 2823 Питен, Австрија, преку 

Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска 

од Скопје, на седницата одржана на ден 13.11.2017 го-

дина, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Хамбур-

гер Рисајклинг Груп ГмбХ, сo седиште на Аспангер 

Штрасе 252, 2823 Питен, Австрија ќе стекне контрола 

над Касташ Кагит Санаји Ве тиџерет Аноним Шир-

кети, со седиште на 1237/2 Сокак бр.10 Налдокен-Бор-

нова, Измир, Турција, по пат на стекнување на акции, 

иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 

конкуренцијата, нема да има за последица значително 

спречување, ограничување или нарушување на ефек-

тивната конкуренција на пазарот или на негов суштин-

ски дел, особено како резултат на создавање или зајак-

нување на доминантната позиција на учесниците и е во 

согласност со одредбите на Законот за заштита на кон-

куренцијата 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-56  

13 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4092. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Друштвото за инвестиции технологија градежништво 

трговија и услуги Џ-Џ ТЕХНОЛОГИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје, со седиште на ул. Славеј Планина 

бр.4А, Скопје, преку Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска од Скопје, на седницата одржана 

на ден 27.11.2017 година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво-

то за инвестиции технологија градежништво трговија и 

услуги Џ-Џ ТЕХНОЛОГИЈА ДОО експорт-импорт 

Скопје, со седиште на ул. Славеј Планина бр.4А, Скоп-

је ќе стекне контрола над Друштво за осигурување АЛ-

БСИГ АД Скопје, со седиште на адреса ул. 1737 бр.32, 

Скопје по пат на купување на акции, иако потпаѓа под 

одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 

нема да има за последица значително спречување, ог-

раничување или нарушување на ефективната конку-

ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-

но како резултат на создавање или зајакнување на до-

минантната 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-57  

27 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4093. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Диаверум Шведска АБ (Diаverum Sweden АB) со се-

диште на Box 4167, 227 22 Лунд, Шведска преку адво-

катско друштво Поленак од Скопје, на седницата од-

ржана на ден 27.11.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Диаверум 

Шведска АБ (Diаverum Sweden АB) со седиште на Box 

4167, 227 22 Лунд, Шведска има намера да стекне 

непосредна контрола врз Друштвото за инвестиции, 

маркетинг и консалтинг Метромед ДООЕЛ Скопје, со 

седиште на Јадранска Магистрала бр. 100 – индус. зона 

/ Визбегово, Бутел, Скопје Република Македонија, и 

врз Друштвото за производство, трговија и услуги 

Метрополитен ДОО Скопје со седиште на Јадранска 

Магистрала бр. 100  Бутел, Скопје Република Македо-

нија преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под 

одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 



 Стр. 60 - Бр. 224                                                                                   7 декември 2018 
 

нема да има за последица значително спречување, ог-

раничување или нарушување на ефективната конку-

ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-

но како резултат на создавање или зајакнување на до-

минантната 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 из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 
број 34 од Законот за административни такси („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
Уп. бр. 08-58  

27 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4094. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-
ќи по известувањето за концентрација поднесено од 
Наво Орбико Друштво со ограничена одговорност, со 
седиште на ул. Освиецимска 51, 43-100 Тихи, Полска, 
преку полномошник Маја Парговска, адвокат од 
Скопје, на седницата одржана на ден 7.12.2017 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Наво Ор-

бико Друштво со ограничена одговорност, со седиште 
на ул. Освиецимска 51, 43-100 Тихи, Полска, ќе стекне 
дел од бизнисот на Ф.Х.У. Либра друштво со ограниче-
на одговорност командитно друштво, со седиште на ул. 
Хутнича 34, 81-061 Гдиниа, Полска и тоа одредени ак-
тивности поврзани со дистрибуција на лиценцирани 
играчки, пристапување кон неколку комерцијални до-
говори, купување на средствата утврдени со самиот 
Договор (залихи, побарувања и компјутери, печатачи, 
таблети, телефони, скенери) како и трговското име 
„Либра“, интернет доменот www.librаgdyniа.pl, базите 
на податоци и друго know-how, како контакти со кли-
енти, пазарни информации, пазарни истражувања и 
анализи, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушува-
ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-
гов суштински дел, особено како резултат на создава-
ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
ниците 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-59  

7 декември 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4095. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувај-

ќи по известувањето за концентрација поднесено од 

САЗКА Груп а.с. (SАZKА Group а.s.) со регистрирано 

седиште на Винохрадска 1511/230, Страшнице, Прага 

10, 100 00, Република Чешка, преку полномошник Бо-

жидар Милошевиќ дипломиран правник од Скопје, на 

седницата одржана на ден 7.12.2017 година, го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која САЗКА 

Груп а.с. (SАZKА Group а.s.) со регистрирано седиште 

на Винохрадска 1511/230, Страшнице, Прага 10, 100 

00, Република Чешка стекнува самостојна контрола над 

Казинос Аустриа Акциенгезелшафт (Cаsinos Аustriа 

Аktiengesellschаft), со регистрирано седиште на Ренн-

вег 44,  1038 Виена, Република Австрија преку купува-

ње на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 

заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 

значително спречување, ограничување или нарушува-

ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-

гов суштински дел, особено како резултат на создава-

ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-

ниците 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 
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Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-60  

7 декември 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4096. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 6, 15 и член 26 од Законот за заштита на 

конкуренцијата (“Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 4/05, 70/06 и 22/07) постапувајќи во поста-

пката поведена по барање за поведување на постапка 

бр. 07-340/1 поднесено од Каменорезачка работилница 

ГРАНИТ-ПРОМ- Битола против Јавното претпријатие 

Комуналец Битола, со седиште на ул. 16-та бб, 7000 

Битол, за утврдување злоупотреба на доминантната по-

зиција од член 14 став (2) точка 1) од Законот за зашти-

та на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 

5.10.2015 година, го донесе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека Јавното претпријатие Комуна-

лец Битола, со седиште на ул. 16-та бб, 7000 Битола, 

како единствено претпријатие има доминантна позици-

ја на пазарот на изградба, реконструкција, управување 

и одржување гробишта на територијата на општина Би-

тола, и истата ја злоупотребил на начин што на правни-

те и физички лица монтери на надгробни споменици 

им наплатувал неоправдано висок надомест во износ 

од 3.000,00 денари на име цена за издавање на дозвола 

за влез во градските гробишта за изработка на надгро-

бен споменик, што претставува директно наметнување 

на нефер продажни цени во смисла на член 14 став (2) 

точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата  

(“Службен Весник на Република Македонија” бр. 4/05, 

70/06 и 22/07), забрането со член 14 став (1) од  истиот 

закон.  

2. Времетраење на злоупотребата од точка 1 на ова 

решение е од 1.3.2007 година, како ден кога стапила на 

сила одлуката за утврдување на цената за издавање на 

дозвола за влез во градските гробишта за изработка на 

надгробни споменици за физички и правни лица монте-

ри на надгробни споменици бр. 07-150/12, до 12.6.2009 

година, како ден кога е донесена и стапена на сила  но-

вата одлука за утврдување на цената за издавање на 

дозвола за влез во градските гробишта во Битола за из-

работка на надгробни споменици за физички и правни 

лица монтери на надгробни споменици бр. 02-330/4. 

 

Уп. бр. 08-181/4  

5 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4097. 

Комисијата за одлучување по прекршок при Коми-

сијата за заштита на конкуренцијата составена од Че-

домир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и На-

сер Жарку - членови, постапувајќи по барањето за по-

ведување на прекршочна постапка  бр. 09-33/1 од 

5.12.2016 година од Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје, со 

седиште на ул. Манчу Матак бр. 36 Скопје, Ѓорче Пет-

ров, преку полномошник Сања Милановиќ, адвокат од 

Скопје, против Друштвото за трговија на големо со хе-

миски производи ДИКИС - ИД увоз-извоз ДООЕЛ Би-

тола, со седиште на ул. 7-ми Јули бр. 31 Битола, заста-

пувано од  полномошник Адвокатско друштво Димит-

ровски од Битола, а заради утврдување на сторен прек-

ршок од член 59 став (1) точка 1) од Законот за зашти-

та на конкуренцијата, на седницата одржана на 

11.4.2017 година го донесе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1) Се утврдува дека Дикис-ИД ДООЕЛ Битола, со 

седиште на ул. 7-ми Јули бр.31 Битола, со ЕМБС xxx , 

и ЕДБ xxx, застапувана застапувано од  полномошник 

Адвокатско друштво Димитровски од Битола,  како 

увозник односно единствен застапник на производите 

од производната програма на производителот Hygiene 

Service, во периодот од 2.5.2012 година до 1.1.2017 го-

дина, склучувањето на договорите за дистрибуција и 

продажба на стоки и тоа со: 

- xxx, во периодот од 2.5.2012 година како ден кога 

е склучен Договор за дистрибуција и продажба на сто-

ка бр. 01/2012 до 1.1.2017 година како ден кога е Анекс 

на Договорот за дистрибуција и продажба на стоки, со 

кој анекс се избришани спорните одредби 

- Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје, во периодот од 

17.5.2012 година како ден кога е склучил Договор за 

дистрибуција и продажба на стока, бр. 003/2012 до 

19.8.2016 година како ден кога еднострано е раскинат 

наведениот договор од страна на Дикис-ИД ДООЕЛ 

Битола 

- xxx во периодот од 17.5.2012 година како ден кога 

е склучен Договор за дистрибуција и продажба на сто-

ка бр.004/2012 до 31.8.2012 година како ден кога обос-

трано е раскинат наведениот договор 

- xxx во периодот од 1.6.2012 година како ден кога 

е склучен Договор за дистрибуција и продажба на сто-

ка бр.006/2012 до 29.8.2014 година како ден кога обос-

трано е раскинат наведениот договор  

како овластени дистрибутери за производите на 

стоки од производната програма на производителот 

Hygiene Service, на територијата на Република Македо-

нија, го условувал со прифаќање на дополнителни об-

врски, што по својата природа или согласно со тргов-

ските обичаи не се во врска со предметот на договорот, 

на начин што во договорите за дистрибуција и продаж-

ба на стоки наметнувал забранети одредби и тоа:   

- член 2 став 4 каде е предвидено дека во натамош-

ната продажба на мало, која ќе се врши на трети лица, 

втората договорна страна ќе ја продава стоката по цени 

кои ќе бидат определени со посебен ценовник, кој ќе 

биде составен дел на овој договор и нема овластување 

да ја покачува или снижува цената по свое наоѓање и  

- член 2 став 5 каде е предвидено дека втората дого-

ворна страна не може без согласност на продавачот да 

врши дистрибуција и продажба на стоки од ист вид од 

друг произведувач, ............,  

што претставува прекршок од член 59 став (1) точ-

ка 1) а во врска со член 7 став (1) точка 5) од Законот за 

заштита на конкуренцијата, за што на сторителот Ди-
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кис-ИД ДООЕЛ Битола му се изрекува санкција - глоба 

во износ од 86.100,00 денари, што претставува xxx% од 

вредноста на вкупниот годишен приход на Дикис-ИД 

ДООЕЛ Битола остварен во 2016 година, како послед-

на деловната година за која истиот има составена го-

дишна сметка. 

2) Договорите и одлуките од точка 1) од ова реше-

ние се забранети и согласно член 7 став (2) од Законот 

за заштита на конкуренцијата, се ништовни.  

3) Глобата од точка 1) од ова решение сторителот 

на прекршокот е  должeн да ја  плати во рок од 30 дена 

од денот на правосилноста на решението на трансак-

циска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уп-

латна сметка:  840ххх 07337 - глоби за сторени прекр-

шоци од областа во надлежност на Комисијата за заш-

тита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и 

програма 00, налогопримач - Министерство за финан-

сии, банка на примач - НБРМ. Неплатената глоба или 

ненавремено платената глоба, ќе се наплати по приси-

лен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решени-

ето. 

 

ПП. бр. 09-4/11  

11 април 2017 година Претседател, 

Скопје Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 

4098. 

Комисијата за одлучување по прекршок при Коми-

сијата за заштита на конкуренцијата составена од Че-

домир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и На-

сер Жарку - членови, 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,  136/11 и 41/14), постапувајќи во поста-

пка, поведена по службена должност против Друштво 

за производство, градежништво, трговија, сообраќај и 

услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт Гостивар, со се-

диште на ул. Мара Угриноска бр.144, Гостивар, заста-

пувано од Ш.Р, управител, заради утврдување на прек-

ршок од член 61 став (1) точка 1)  од истиот Закон, на 

седницата одржана на 22.4.2016 година го донесе след-

ното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека Друштвото за производство, 

градежништво, трговија, сообраќај и услуги РИФАМ 

ДОО експорт-импорт Гостивар, со седиште на ул. Ма-

ра Угриноска бр.144, Гостивар, застапувано од Ш.Р., 

управител, не постапилo  по заклучокот на Комисијата 

за заштита на конкуренцијата бр. 08-63 од 14.12.2015  

година за доставување на податоци во определениот 

рок а во смисла на член 49 од Законот за заштита на 

конкуренцијата, на начин што не ги доставило барани-

те податоци во определениот рок од 15 дена кој рок 

траел до 1.1.2016 година, со што сторило прекршок од 

член 61 став (1) точка 1) од Законот за заштита на кон-

куренцијата, за што му се изрекува глоба во износ од 

12.000,00 денари што претставува ХХХ % од приходи-

те на Друштвото за производство, градежништво, трго-

вија, сообраќај и услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт 

Гостивар остварени во 2015 година како последна де-

ловната година за која истата има составено годишна 

сметка. 

2) Глобата од точка 1) од ова решение сторителот 

на прекршокот е  должен да ја плати во рок од 30 дена 

од денот на правосилноста на решението на трансак-

циска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уп-

латна сметка:  840ххх 07337 - глоби за сторени прекр-

шоци од областа во надлежност на Комисијата за заш-

тита на конкуренцијата,  со приходна шифра 722139 и 

програма 00, налогопримач - Министерство за финан-

сии, банка на примач – НБРМ и до Комисијата за одлу-

чување по прекршок при Комисијата за заштита на 

конкуренцијата да достави доказ/примерок од изврше-

ната уплата на глобата во рок од 15 дена од извршената 

уплата. Неплатената глоба или ненавремено платената 

глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 09-9/11  

22 април 2016 година Претседател, 

Скопје Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 

4099. 

Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и 

член 45 став (1) точка (1) од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 145/10, 

136/11 и 41/14), Комисијата за одлучување по прекр-

шок составена од Чедомир Краљевски-претседател, 

Благој Чурлинов и Насер Жарку-членови, постапувајќи 

во постапката поведена со заклучок бр. 09-23/4 од 

5.10.2012 година против Јавното Комунално Претпри-

јатие КОМУНАЛЕЦ Прилеп, а по барање за поведува-

ње на прекршочна постапка на лицето Александар Та-

лески, ул. Цане Кузманоски бр. 58, Прилеп, заради ут-

врдување на прекршок од член 59 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата 

одржана на 24.12.2014 година го донесе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека Јавното Комунално Претприја-

тие КОМУНАЛЕЦ Прилеп, со седиште на ул. Алексан-

дар Македонски бр. 22 Б Прилеп, ЕМБС xxx и 

единствен даночен број xxx, а застапувано од xxx, како 

единствено претпријатие кое согласно член 10 став (1) 

точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата има 

доминантна позиција на пазарот на изградба, рекон-

струкција, управување и одржување на гробишта на те-

риторијата на општина Прилеп, во периодот од  

13.11.2010 година до денот на доставување на ова ре-

шение сторило злоупотреба на својата доминантна по-

зиција, 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 погребална опрема и погребални услу-

ги од други претпријатија кои вршат продажба на пог-

ребална опрема, односно се даватели на погребални ус-

луги, со што ги дестимулира корисниците на солида-

рен погреб да набавуваат погребални опрема и услуги 

од други претпријатија, на тој начин ги ограничува 
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конкурентските можности на претпријатијата кои вр-

шат продажба на погребална опрема, односно даваат 

погребални услуги со што врши ограничување на паза-

рите на давање на погребални услуги и продажба на 

погребална опрема, па така искористувајќи исти при-

лики или други слични околности, сторил повеќе вре-

менски поврзани дејствија што претставува повеќек-

ратно остварување на прекршок од  член 59 став (1) 

точка 2) а во врска со член 11 став (2) точка 2) од Зако-

нот за заштита на конкуренцијата, за што, му се изре-

кува глоба во износ од 481.000,00 денари, што претста-

вува xxx% од вредноста на вкупниот годишен приход 

на Јавното Комунално Претпријатие КОМУНАЛЕЦ 

Прилеп остварен во 2013 година, како последна делов-

на година за која истиот има составено годишна 

сметка. 

2. Се утврдува дека Јавното Комунално Претпри-

јатие КОМУНАЛЕЦ Прилеп како единствено прет-

пријатие кое согласно член 10 став (1) точка 1) од 

Законот за заштита на конкуренцијата има доминан-

тна позиција на пазарот на изградба, реконструкција, 

управување и одржување на гробишта на територи-

јата на општина Прилеп, сторило злоупотреба на 

својата доминантна позиција, на начин што во пери-

одот од 13.11.2010 година до 1.9.2012 година го 

врзувало користењето на солидарниот погреб со пла-

ќање на сметките за комунални услуги, односно го 

условило користењето на средствата од солидарниот 

надомест за погреб и погребална опрема со прифаќа-

ње 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 ис-

користувајќи исти прилики или други слични окол-

ности, сторил повеќе временски поврзани дејствија 

што претставува повеќекратно остварување на прек-

ршок од член 59 став (1) точка 2) а во врска со член 

11 став (2) точка 4) од Законот за заштита на конку-

ренцијата, за што му се изрекува глоба во износ од 

140.000,00 денари, што претставува xxx% од вред-

носта на вкупниот годишен приход на Јавното Кому-

нално Претпријатие КОМУНАЛЕЦ Прилеп остварен 

во 2013 година, како последна деловна година за ко-

ја истиот има составено 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 истото 

на трансакциска сметка на налогопримач: 100-

0000000630-95, уплатна сметка:  840ххх 07337 - 

глоби за сторени прекршоци од областа во надлеж-

ност на Комисијата за заштита на конкуренцијата,  

со приходна шифра 722139 и програма 00, налогоп-

римач - Министерство за финансии, банка на при-

мач - НБРМ. Неплатената парична казна или ненав-

ремено платената парична казна, ќе се наплати по 

присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на 

решението. 

 

ПП бр. 09-13/9  

24 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Чедомир Краљевски, с.р. 

4100. 

Комисијата за заштита на конкуренциајта врз осно-

ва на член 10 и член 15 од Законот за контрола на 

државната помош (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по известува-

њето за планирано доделување на помош  бр. 10-20 од 

14.2.2017 година, согласно Програмата за конкурен-

тност, иновации и претприемништво за 2017 година 

поднесено од Министерството за економија бр. 18-

749/1 од  13.2.2017 година, на седницата одржана на 

21.2.2017 година го донесе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-

тување на Известувањето за планирано доделување на 

помош бр. 18-749/1 од 13.2.2017 година, поднесено од 

страна на Министерството за економија, како давател 

на државна помош, за планирано доделување на помош 

преку Програмата за конкурентност, иновации и прет-

приемништво за 2017 година, утврди дека:    

Програмата за конкурентност, иновации и претпри-

емништво за 2017 година претставува шема на помош 

согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола 

на државната помош. 

1. Мерката 1 од дел II, област А. Поддршка и развој 

на мали и средни прептпријатија од Програмата за кон-

курентност, иновации и претприемништво за 2017 го-

дина под наслов Поддршка на занаетчиството во Ре-

публика Македонија во вкупен износ од 2.510.000,00 

денари  која ќе се реализира преку следниве актив-

ности: 

1.1 Субвенционирање на трошоци на занаетчии и 

вршители на занаетчиска дејност во  вкупен износ од 

1.600.000,00 денари при што предмет на мерката е суб-

венционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска 

дејност, државјани на Република Македонија, преку 

кофинансирање до 70% од докажаните трошоци но не 

повеќе од 150.000,00 денари, направени за активнос-

тите: набавка на опрема и алати; уредување и подобру-

вање на деловниот простор; изработка на визуелен 

идентитет на производот/услугата (веб страна, дизајн 

на логотип, рекламен материјал); дизајн на производ; 

надоместување на трошоци за здобивање со мајсторска 

титула и стручно оспособување на занаетчиите. 

1.2 Кофинансирање на проекти на занаетчиските 

комори и еснафите за развој и промоција на занатчис-

твото во Република Македонија во вкупен износ од 

910.000,00 денари при што предмет на мерката е кофи-

нансирање на проекти на занаетчиските комори и есна-

фите кои се однесуваат на развој и промоција на зана-

етчиството во Република Македонија. Максималниот 

износ на кофинансирање на трошоците по проект изне-

сува 150.000,00 денари при што финансиска поддршка 

се однесува за следните видови на проекти: организиа-

рање на обуки, организирање на форуми, консултан-

тски услуги и промотивни активности (организирање 

на саеми и манифестации) 

претставува помош од мало значење (de minimis) во 

смисла на член  4 став (1) точка 4) од Законот за кон-

трола на државната помош и член  4 од Уредбата за ус-
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ловите 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 по-

мошта 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). 

2. Мерката 2 од дел II, област А. Поддршка и развој 

на мали и средни прептпријатија од Програмата за кон-

курентност, иновации и претприемништво за 2017 го-

дина под наслов Финансиска поддршка за женско прет-

приемништво 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 уп-

равувани од жени, државјани на Република Македо-

нија, преку кофинансирање на 70% од докажаните тро-

шоци но не повеќе од 120.000,00 денари, направени за 

следниве намени: 

- набавка на опрема и алати ; 

- уредување / подобрување на деловниот простор и 

- грижа / чување на деца од предшколска возраст за 

жени кои отпочнуваат сопствен бизнис (60% од трошо-

ците 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 кон-

трола на државната помош и член  4 од Уредбата за ус-

ловите 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 по-

мошта 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). 

3. Мерката 3 од дел II, област  А. Поддршка и раз-

вој на мали и средни прептпријатија од Програмата за 

конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 

година под наслов Надоместување на дел од трошоци-

те на деловните субјекти за сертификација на системи 

за квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 

800.000,00 денари при што предмет на мерката е надо-

месување на дел од трошоците на деловните субјекти 

за сертификација на системи за квалитет според ISO 

стандарди и тоа 70% од докажаните трошоци на делов-

ните субјекти, но не повеќе од 100.000,00 денари пое-

динечно за секој деловен субјект – барател на средства-

та 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 по-

мош и како шема на помош во смисла на член 4 став 

(1) точка 1) од Законот за контрола на државната по-

мош ја доделува Министерството за економија, при 

што доделувањето на истата е дозволено како помош 

за иновативни советодавни услуги и за услуги за ино-

вативна поддршка согласно член 8 став (2) точка д) од 

Законот за контрола на државната помош и член 11 од 

Уредбата за условите и постапката за доделување на 

хоризонтална помош (,,Службен весник на Република 

Македонија,, бр. 3/14). 

4. Мерката 4 од дел II, област А. Поддршка и развој 

на мали и средни прептпријатија од Програмата за кон-

курентност, иновации и претприемништво за 2017 го-

дина под наслов Финансиска поддршка за тренинг на 

НАССР тим за воведување, одржување и модификаци-

ја на НАССР систем во вкупен износ од 300.000,00 де-

нари при што предмет на мерката е финансиска под-

дршка за тренинг на НАССР тим, за воведување, од-

ржување и модификација на НАССР систем, за обука 

до три лица од деловниот субјект, при што за секое 

обучено лице ќе се доделат до 20.000,00 денари е 

државна помош на која не се применува Законот за 

контрола на  државната помош согласно член 3 став (2) 

од  истиот бидејќи се доделува во  областа на земјодел-

ството и рибарството. 

5. Мерката 5 од дел II, област А. Поддршка и развој 

на мали и средни прептпријатија од Програмата за кон-

курентност, иновации и претприемништво за 2017 го-

дина под наслов Финансиска поддршка за воведување 

и сертифицирање на ХАЛАЛ систем во вкупен износ 

од 1.400.000,00 денари при што предмет на мерката е 

финансиска поддршка за воведување и сертифицирање 

на ХАЛАЛ систем, и тоа 70% од докажаните трошоци 

на деловните субјекти, но не повеќе од  200.000,00 де-

нари 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 став (2) од  истиот бидејќи се доделува во  об-

ласта на земјоделството и рибарството. 

6. Мерката 6 од дел II, област А. Поддршка и развој 

на мали и средни прептпријатија од Програмата за кон-

курентност, иновации и претприемништво за 2017 го-

дина под наслов Кофинансирање на проекти за развој и 

поддршка на МСП и промоција на претприемништвото 

во Република Македонија во вкупен износ од 

1.200.000,00 денари при што предмет на мерката е ко-

финансирање на проекти на фонадации и здруженија 

на граѓани кои се однесуваат на развој и поддршка на 

МСП како и проекти за промоција на претприемниш-

твото во Република Македонија. Максималниот износ 

на кофинансирање на трошоците по проект изнесува 

150.000,00 денари, при што финансиската поддршка се 

однесува за следните видови на проекти: 

- промоција и обуки за алтернативни извори на фи-

нансирање на МСП (бизнис ангели, франшизинг, фак-

торинг); 

- промоција и обуки за социјално претприемниш-

тво; 

- промоција, обуки и форуми за женско претприем-

ништво; 

- Б2Б средби; 

- вмрежување и 

- промотивни активности (организирање на саеми и 

манифестации) 

претставува помош од мало значење (de minimis) во 

смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за кон-

трола на државната помош и член  4 од Уредбата за ус-

ловите 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 
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контрола на државната помош. Доделувањето на по-

мошта 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). 

7. Мерката 7 од дел II, област А. Поддршка и раз-

вој на мали и средни прептпријатија од Програмата 

за конкурентност, иновации и претприемништво за 

2017 година под наслов  Промотивни активности во 

вкупен износ од 280.000,00 денари при што предмет 

на мерката е промовирање на Програмата за конку-

рентност, иновации и претприемништво за 2017 го-

дина преку организирање презентации во осумте 

плански региони не претставува државна помош сог-

ласно член 5 став (1) од Законот за контрола на 

државната помош. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 10-20  

21 февруари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4101. 

Комисијата за заштита на конкуренциајта врз осно-

ва на член 10 и член 15 од Законот за контрола на 

државната помош (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по известува-

њето за планирано доделување на помош  бр. 10-20 од 

14.2.2017 година, согласно Програмата за конкурен-

тност, иновации и претприемништво за 2017 година 

поднесено од Министерството за економија бр. 18-

749/1 од  13.2.2017 година, на седницата одржана на 

21.2.2017 година го донесе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-

тување на Известувањето за планирано доделување на 

помош бр. 18-749/1 од 13.2.2017 година, поднесено од 

страна на Министерството за економија, како давател 

на државна помош, за планирано доделување на помош 

преку Програмата за конкурентност, иновации и прет-

приемништво за 2017 година, утврди дека:    

Програмата за конкурентност, иновации и претпри-

емништво за 2017 година претставува шема на помош 

согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола 

на државната помош. 

1. Мерката 1 од дел II, област  Б. Имплементација 

на индустриската политика од Програмата за конку-

рентност, иновации и претприемништво за 2017 година 

под наслов  Поддршка за зголемување на конкурен-

тноста на македонската индустрија  во вкупен износ од 

1.200.000,00 денари која ќе се реализира преку следни-

ве намени: 

1.1 Надоместување на дел од трошоците на делов-

ните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на 

производ и развој на пазар во вкупен износ од  

900.000,00 денари, при што предмет на мерката е надо-

местување на дел од трошоците на деловните субјекти 

во износ од 75% од докажаните трошоци во секторот 

на преработувачката индустрија, но не повеќе од 

180.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект 

– барател на средствата за следните активности: 

1.1.1 изработка на нови организациони модели 

врз основа на ИКТ;  

1.1.2 изработка на техничка документација за нов 

производ односно за подобрување на постојниот про-

извод; 

1.1.3 изработка на идејно решение и/или печатење 

на: нова амбалажа, етикетирање, лого на производ и 

промотивни печатени материјали; 

1.1.4 изработка на студии за истражување на паза-

рот и/или маркетинг стратегија и/или активности за 

развој на бренд; 

1.1.5 изработка на проекти за енергетска ефикас-

ност и/или воведување на стандард за енергетски ме-

наџмент ISO 50001 и 

1.1.6 изработка на проекти за зголемување на про-

дуктивноста, ефикасноста и ефективноста  

претставува државна помош на која не се примену-

ва Законот за контрола на државната помош согласно 

член 3 став (2) од истиот закон бидејќи таквата помош 

се доделува во областа на земјоделството и рибарство-

то т.е. преработувачката индустрија 

1.2 Кофинансирање за организирање на специјали-

зирани обуки – длабински и детални технолошки обу-

ки во следните сектори:  автомобилска, текстилна, 

прехрамбена и металопреработувачка индустрија во 

вкупен износ од 300.000,00 денари  при што Министер-

ството за економија кофинансира и ги надоместува 

трошоците на организаторите и реализаторите на обу-

ките во висина од 75% од докажаните трошоци за орга-

низирање и реализација на обуките   

претставува помош од мало значење (de minimis) во 

смисла на член  4 став (1) точка 4) од Законот за кон-

трола на државната помош и член  4 од Уредбата за ус-

ловите 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 по-

мошта 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). 

2. Мерката 2 од дел II, област  Б. Имплементација 

на индустриската политика од Програмата за конку-

рентност, иновации и претприемништво за 2017 година 

под наслов Поддршка на патенти во вкупен износ од 

300.000,00 денари при што предмет на мерката е надо-

местување на дел од трошоците на иноваторите во из-

нос од 75% од докажаните трошоци, но не повеќе од 

75.000,00 денари  поединечно за секој барател на сред-

ствата за следните активности: 

2.1. истражување на пазарот за комерцијализација 

на патенти; 

2.2. трошоци за учество на домашни и меѓународни 

настани и иновации и 

2.3. трошоци за аплицирање за испитување на па-

тенти во меѓународни организации 
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претставува помош од мало значење (de minimis) во 

смисла на член 4 став  (1) точка 4) од Законот за кон-

трола на државната помош и член  4 од Уредбата за ус-

ловите 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 по-

мошта 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). 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 10-20  

21 февруари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

4102. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола 

на државната помош (,,Службен весник на Република 

Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по известу-

вањето за планирано доделување на помош бр. 10-49 

од 10.10.2016 година, согласно Програмата за инвести-

рање во животна средина за 2017 година поднесено од 

Министерството за животна средина и просторно пала-

нирање бр. 08-6051/1 од 10.10.2016 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 

8.2.2017 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при ис-

питување на Известувањето за планирано доделување 

на помош бр. 10-49 од 10.10.2016 година, поднесено од 

страна на Министерството за животна средина и прос-

торно планирање како давател на државната помош, 

утврди дека мерките: 

1.1 Мерката содржана во Член 4 точка 1 од Програ-

мата за инвестирање во животна средина за 2017 годи-

на под наслов Изработка на техничка документација и 

реализирање на проекти и активности за заштита, зачу-

вување и подобрување на квалитетот на водите во из-

нос од 43.000.000,00 денари не претставува државна 

помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за кон-

трола на државната помош; 

1.2 Мерката содржана во Член 4 точка 2 од Програ-

мата за инвестирање во животна средина за 2017 годи-

на под наслов Реализирање на проекти и активности за 

заштита на природата и биолошката разновидност во 

износ од 3.000.000,00 денари не претставува државна 

помош  во смисла на член 5 став (1) од Законот за кон-

трола на државната помош; 

1.3 Мерката содржана во Член 4 точка 3 од Програ-

мата за инвестирање во животна средина за 2017 годи-

на под наслов Реализирање на проекти и активности за 

подигање на јавната свест, едукација и обука во облас-

та на животната средина во износ од 8.000.000,00 де-

нари, не претставува државна помош во смисла на член 

5 став (1) од Законот за контрола на државната помош; 

1.4 Мерката содржана во Член 4 точка 4 од Програ-

мата за инвестирање во животна средина за 2017 годи-

на под наслов Поттикнување на образовни, истражу-

вачки и развојни студии, програми, проекти и други 

слични активности за заштита и унапредување на жи-

вотната средина и природата во износ од 5.000.000,00 

денари 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 по-

мош ја доделува Министерството за животна средина и 

просторно планирање, при што доделувањето на истата 

е дозволено како помош за заштита на животната сре-

дина согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за 

контрола на државната помош и член 15 и член 22 од 

Уредбата за условите и постапката за доделување на 

хоризонтална помош („Службен весник на РМ„ бр. 

03/14), само во случаевите кога станува збор за финан-

сирање на студии, програми, проекти и други слични 

активности за користење на обновливи извори на енер-

гија; 

1.5 Мерката содржана во Член 4 точка 5 од Програ-

мата за инвестирање во животна средина за 2017 годи-

на под наслов Кофинансирање на Проект за зајакнати 

граѓански организации за партиципативно транспорти-

рање и спроведување на ЕУ 2020 пакетот за клима и 

енергија во износ од 1.000.000,00 денари не претставу-

ва државна помош во смисла на член 5 став (1) од Зако-

нот за контрола на државната помош; 

1.6 Мерката содржана во Член 4 точка 6 од Програ-

мата за инвестирање во животна средина за 2017 годи-

на под наслов Кофинансирање на тековни проекти од 

областа на животната средина во износ од 

29.000.000,00 денари не претставува државна помош во 

смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 

државната помош; 

1.7 Мерката содржана во Член 4 точка 7 од Програ-

мата за инвестирање во животна средина за 2017 годи-

на под наслов Реализација на проекти и активности 

одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2015 

и 2016 година во износ од 30.000.000,00 денари е оце-

нета со Решение на Комисијата за заштита на конку-

ренцијата бр.10-190 од 24.12.2014 и _10-77_од 

28.12.2015; 

1.8 Мерката содржана во Член 4 точка 8 од Програ-

мата за инвестирање во животна средина за 2017 годи-

на под наслов Трошоци за спроведување на програмата 

во износ од 3.800.000,00 денари, не претставува држав-

на помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за 

контрола на државната помош. 

 

Уп. бр. 10-49  

8 февруари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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4103. 

Комисијата за одлучување по прекршок при Коми-

сијата за заштита на конкуренцијата составена од Че-

домир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и На-

сер Жарку - членови, 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,  136/11, 41/14 и 53/16), постапувајќи во 

постапка поведена по службена должност со заклучок 

ПП бр. 09-28/1 од 27.8.2015 година, против Диги Плус 

Мултимедија ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Пар-

тизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 1000 Скопје, 

Македонија, застапувано од полномошник Адвокатско 

друштво Пепељугоски од Скопје и FOX Networks 

Group Bulgаriа EOOD (поранешен FOX Internаtionаl 

Chаnnels Bulgаriа EOOD), со седиште на 115 G 

Tsаrigrаdsko Shosse Blvd. MEGАPАRK Business Center, 

floor 16, 1784, Софија, Република Бугарија, застапувано 

од полномошник адвокат Татјана Поповски Булоски од 

Адвокатско Друштво Поленак од Скопје, заради ут-

врдување на прекршок од член 59 став (1) точка 1) од 

Законот, на седницата одржана на 23.12.2016 година го 

донесе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека:  

- Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје со седиш-

те на бул. Партизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 

1000 Скопје, Македонија, со ЕМБС ххх , ЕДБ ххх, жи-

ро сметка бр. ххх, застапувано од xxx управител, преку 

полномошник Адвокатско друштво Пепељугоски од 

Скопје и  

- FOX Networks Group Bulgаriа EOOD (поранешен 

FOX Internаtionаl Chаnnels Bulgаriа EOOD), со седиште 

на 115 G Tsаrigrаdsko Shosse Blvd. MEGАPАRK 

Business Center, floor 16, 1784, Софија, Република Буга-

рија, со ЕМБС ххх, IBАN ххх SWIFT ххх, застапувано 

од ххх управител и ххх управител, преку полномошник 

адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско 

Друштво Поленак од Скопје  

на ден 28.10.2009 година склучиле забранет дого-

вор чија цел или последица е спречување, ограничува-

ње или нарушување на конкуренцијата и истиот го 

применувале до 01.12.2010 година, на начин што во 

Договорот за услови за дистрибуција на канали, вгра-

диле две одредби и тоа: 

одредба во членот 3 под наслов “Права” според која 

правото за дистрибуција на македонската верзија на ка-

налите преку DVB-T телевизиски сервис на територи-

јата на Република Македонија е ексклузивно право на 

Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје наспроти сите 

кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на 

Република Македонија, освен за IPTV услугата на Ма-

кедонски Телеком АД Скопје, и  

одредба во членот 12 под наслов „Локализација“ 

според која сопственоста  на локализираната верзија 

останува на FOX INTERNАTIONАL CHАNNELS 

BULGАRIА EOOD Софија, кој има право на пристап, 

користење и овластување на трета страна да ја користи 

локализираната верзија во или надвор од  територијата 

на Република Македонија без надомест, без повреда на 

ексклузивитетот доделен на Диги Плус Мултимедиа 

ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH 

оператори на територијата на Република Македонија, 

освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД 

Скопје,  

со кои одредби договорните страни применувале 

различни услови за исти или слични правни работи со 

други трговски партнери, со што другите трговски пар-

тнери ги ставиле во понеповолна конкурентска позици-

ја на пазарот на канали со филмска програма со маке-

донски превод, кои се емитуваат на територијата на Ре-

публика Македонија, со што сториле прекршок од член 

59 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конку-

ренцијата (“Службен весник на РМ„ бр. 145/10, 136/11, 

41/14 и 53/16), во смисла на член 7 став (1) точка 4) од 

истиот Закон, за што на сторителот Диги Плус Мулти-

медиа ДООЕЛ Скопје му се изрекува санкција - глоба 

во износ од 1.493.000,00 денари, што претставува ххх% 

од вредноста на вкупниот годишен приход на Диги 

Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје остварен во 2015 го-

дина како последна деловна година, за која претприја-

тието има составена годишна сметка, додека на стори-

телот FOX Networks Group Bulgаriа EOOD (поранешен 

FOX Internаtionаl Chаnnels Bulgаriа EOOD) му се изре-

кува санкција – глоба во износ од 1.257.000,00 денари, 

што претставува ххх% од вредноста на вкупниот годи-

шен приход на FOX Networks Group Bulgаriа EOOD 

(поранешен FOX Internаtionаl Chаnnels Bulgаriа EOOD 

Бугарија) остварен во 2015 година како последна де-

ловна година, за која претпријатието има составена го-

дишна сметка.  

2. Глобата од точка 1) од ова решение сторителите 

на прекршокот се  должни да ја платат во рок од 30 де-

на од денот на правосилноста на решението на тран-

сакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, 

уплатна сметка:  840ххх 07337 - глоби за сторени прек-

ршоци од областа во надлежност на Комисијата за заш-

тита на конкуренцијата,  со приходна шифра 722139 и 

програма 00, налогопримач - Министерство за финан-

сии, банка на примач – НБРМ и до Комисијата за одлу-

чување по прекршок при Комисијата за заштита на 

конкуренцијата да достави доказ/примерок од изврше-

ната уплата на глобата во рок од 15 дена од извршената 

уплата. Неплатената глоба или ненавремено платената 

глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одла-

га извршувањето на решението. 

 

ПП бр. 09-2/18  

23 декември 2016 година Претседател, 

Скопје Чедомир Краљевски, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
4104. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-

публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 

50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 

36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 

156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 

187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 

113/2014, 188/2014, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 

154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 

171/2017) Управниот одбор на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија на седницата одржана на  

6 декември 2018 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГО-

ВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОП-

РЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА 

СРЕДСТВА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИ-

ТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СО ЛЕКОВИ НА РЕ-

ЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА 

ТОВАР НА ФОНДОТ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 

склучување договори, постапката за определување на 

месечниот износ на средства по организациона едини-

ца - аптека (во понатамошниот текст: квота) и начинот 

на плаќање на здравствените услуги на здравствените 

установи кои вршат обезбедување на осигурените лица 

со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот за здравствено осигурување на Маке-

донија (во натамошниот текст: Фонд) во примарна 

здравствена заштита. 

 

Критериуми за склучување на договори 

 

Член 2 

За обезбедување на осигурените лица со лекови на 

рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот во примарната здравствена заштита, Фондот 

склучува договори со здравствените установи ако: 

- имаат Решение за дозвола за работа и Договор за 

лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата 

на здравствени установи согласно Законот за здрав-

ствена заштита и Законот за лековите и медицинските 

средства;  

- укажува здравствени услуги кои што се во рамки-

те на дејноста за која е регистрирана во Централниот 

регистар и за која има дозвола за работа согласно Зако-

нот за здравствена заштита и Законот за лековите и ме-

дицинските средства; 

- негува добри деловни односи со Фондот.  

Договорите од ставот 1 на овој член, Фондот ги 

склучува во согласност со Мрежата на здравствени ус-

танови која ја утврдува Владата на Република Македо-

нија по предлог на Министерството за здравство, а по 

доставената понуда за склучување на договор од стра-

на на здравствената установа со потребната придружна 

документација.  

 

Член 3 

За здравствени услуги за обезбедување на осигуре-

ните лица со лекови на рецепт од Листата на лекови за 

примарна здравствена заштита се сметаат: набавка, 

сместување, чување и издавање на лекови на рецепт, 

обработка на рецепт и советување на осигурениците во 

врска со лековите издадени на рецепт. 

Здравствените услуги ги пружа фармацевтски ка-

дар, односно дипломиран фармацевт со лиценца за ра-

бота и фармацевтски техничар со положен стручен ис-

пит, вработени со  полно работно време. 

По исклучок на став 2 на овој член, согласно со За-

конот за лекови и медицински средства здравствените 

услуги во населени места во рурални средини може да 

се вршат во организациони единици - аптеки со след-

ниот фармацевтски кадар:   

- организациона единица на аптека во населено мес-

то во рурална средина, со најмалку еден  вработен 

здравствен работник дипломиран фармацевт со поло-

жен стручен испит и лиценца за работа, со полно ра-

ботно време, 

- организациона единица на аптека - аптекарска ста-

ница во населено место во рурална средина, со најмал-

ку еден вработен здравствен работник со средно или 

више образование од областа на фармацијата со поло-

жен стручен испит, со полно работно време. 

- организациона единица - подвижна аптека за 

снабдување со лекови во населено место во рурална 

средина доколку за секое возило има вработено најмал-

ку еден здравствен работник со средно или више обра-

зование од областа на фармацијата со положен стручен 

испит со полно работно време. 

 

Определување на вкупните годишни средства наме-

нети за утврдување на квоти по организациони  

единици - аптеки 

 

Член 4 

Вкупните годишни средства на Фондот наменети за 

определување и утврдување на квоти по организацио-

ни единици - аптеки се добиваат кога од износот на 
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обезбедените годишни буџетски средства на Фондот за 

лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот  за примарна здравствена заштита, се 

намалуваат средствата за: 

- планираниот годишен износ за надоместок за 

здравствената услуга за обезбедување на осигурените 

лица со лекови на рецепт, пресметан врз основа на по-

датоци за надоместокот од претходната фискална го-

дина, врз основа на податоци од првите три квартали и 

проекција за четвртиот квартал,   

- планираниот годишен износ на средства за скапи 

лекови на рецепт во примарна здравствена заштита и за 

лекови на рецепт кои може да ги пропишуваат лекари-

те во дежурната служба, утврдени со одлука на Управ-

ниот одбор на Фондот,  

- планираниот годишен износ на средства наменети 

за надоместок за организациони единици - аптеки во 

тешко достапни населени места, утврдени со одлука на 

Управниот одбор на Фондот. 

 

Критериуми за определување на буџет за лекови на 

рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот во примарна здравствена заштита по  

подрачни служби на Фондот 

 

Член 5 

Определување на буџетот за лекови на рецепт од 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во 

примарна здравствена заштита по подрачна служба на 

Фондот се врши врз основа на следните критериуми: 

- расположливите средства во буџетот на Фондот 

наменети за определување и утврдување на месечниот 

износ на средства по организациони единици – аптеки 

согласно член 4 од овој правилник, 

- бројот на осигурени лица на територија на одреде-

на подрачна служба и 

- број на организациони единици - аптеки со ут-

врдена квота на ниво на подрачна служба. 

При определувањето на буџетот на подрачната 

служба на Фондот за лекови на рецепт од Листата на 

лекови кои паѓаат на товар на Фондот за примарна 

здравствена заштита, како почетен месечен буџет се зе-

ма збирот на квотите на сите организациони единици - 

аптеки во соодветната подрачна служба од претходната 

календарска година.  

Со одлука на Управниот одбор на Фондот, секоја 

календарска година се определува минимален износ на 

средства по осигуреник на ниво на подрачна служба.  

Буџетот на подрачната служба на Фондот просечно 

по осигуреник не може да биде понизок од минимални-

от износ по осигуреник согласно ставот 3 од овој член. 

Просечниот износ по осигуреник се добива кога 

планираните буџетски средства на подрачната служба 

на Фондот се делат со вкупниот број на осигурени лица 

во подрачната служба. Во случај кога пресметаниот  

просечен износ на средства за лекови на рецепт од 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за 

примарна здравствена заштита по осигуреник на ниво 

на подрачна служба е понизок од минималниот износ 

по осигуреник, буџетот на подрачната служба се зголе-

мува до постигнување на минималниот износ по осигу-

реник. 

 

Определување на месечни износи на здравствени 

установи - аптеки и организациони единици - аптеки 

во подрачните служби 

 

Член 6 

Средствата за обезбедување на лекови на рецепт од 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во 

примарна здравствена заштита се распределуваат како 

квоти по организациони единици - аптеки во соодвет-

ните подрачни служби. 

Во квотата на организациона единица - аптека вле-

гуваат референтните цени на лековите, односно фак-

турните цени на лековите доколку се пониски од рефе-

рентните цени, со пресметан ДДВ.  

Квотите на организационите единици - аптеки се 

донесуваат со одлука на Управниот одбор на Фондот.  

Согласно расположливите средства во буџетот на 

Фондот наменети за лекови на рецепт од Листата на ле-

кови кои паѓаат на товар на Фондот за примарна здрав-

ствена заштита, со Одлука на Управниот одбор се ут-

врдува: 

- Максимална квота на организациона единица – 

аптека  

- Максимален месечен износ на здравствена устано-

ва - аптека (правно лице)  

Износите од став 3 и став 4 алинеа 1 и 2 на овој 

член, се заокружуваат во илјади денари. 

 

Определување на квоти по организациони единици 

- аптеки во подрачните служби 

 

Член 7 

Основица на која се врши пресметката на квотите 

по организациони единици - аптеки е последната ут-

врдена месечна квота од претходната календарска го-

дина, но не повеќе од утврдената максимална месечна 

квота по организациона единица - аптека. 

При определувањето на квотите, доколку има пре-

останат нераспределен износ на средства во рамки на 

подрачната служба на Фондот, истиот се прераспреде-

лува рамномерно на сите организациони единици – ап-

теки, со исклучок на аптеките кои имаат реализација на 

постојната квота помала од 80%. 

 

Член 8 

За нови аптеки, аптекарски станици, подвижни ап-

теки и рурални аптеки, кои првпат склучуваат договор 

со Фондот се определува почетна квота. Висината на 

почетната квота се утврдува со Одлука на Управниот 

одбор на Фондот. 
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Член 9 

Заради обезбедување на непречено остварување на 

правата од задолжителното здравствено  осигурување 

и поголема достапност на сите осигурени лица до леко-

ви на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот во примарна здравствена заштита, Фондот 

определува дополнителен надоместок на организацио-

ни единици - аптеки во селска средина по основ на од-

далеченост врз основа на следните услови: 

- оддалеченост од друго населено место во кое се 

наоѓа најблиската организациона единица - аптека нај-

малку 10 км и 

- тешко пристапен терен до населеното место во 

селска средина во кое се наоѓа организациона единица 

– аптека.  

Висината на дополнителниот надоместок по основ 

на оддалеченост, се утврдува со одлука на Управниот 

одбор на Фондот. 

Со одлука на Управниот одбор на Фондот се опре-

делуваат организационите единици - аптеки кои го ис-

полнуваат условот за дополнителен надоместок  по ос-

нов на оддалеченост. 

 

Прераспределба на квоти по организациони единици 

– аптеки 

 

Член 10 

Критериуми според кои се врши прераспределба на 

квотите по организациони единици – аптеки кои имаат 

договор со Фондот се: 

- вкупна вредност на реализирани рецепти за прет-

ходниот период, односно процент на реализација на 

квотата, и  

- расположливите буџетски средства на Фондот. 

Фондот ги прераспределува квотите на организаци-

оните единици - аптеки кои може да ги добијат за изда-

дени лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот во примарна здравствена заштита 

во договорниот период, врз основа на направена анали-

за на просечно месечно реализираните износи на квоти 

во последните 6 месеци за кои Фондот има податоци и 

тоа: 

- за организациони единици - аптеки кои имаат реа-

лизација на квота под 50% квотата им се намалува за 

50%; 

- за организациони единици - аптеки кои имаат реа-

лизација на квота од 50% до 60% квотата им се намалу-

ва за 40%; 

- за организациони единици - аптеки кои имаат реа-

лизација на квота од 60% до 70% квотата им се намалу-

ва за 30%; 

- за организациони единици - аптеки кои имаат реа-

лизација на квота од 70% до 80% квотата им се намалу-

ва за 20%; 

- за организациони единици - аптеки кои имаат реа-

лизација на квота од 80% до 90% квотата им се намалу-

ва за 10% 

- за организациони единици - аптеки кои имаат реа-

лизација на квота од 90% до 95% квотата не им се ме-

нува 

- за организациони единици - аптеки имаат реализа-

ција над 95% квотата им се зголемува рамномерно врз 

основа на расположливите финансиски средства на 

Фондот, со исклучок на организационите единици - ап-

теки со помалку од 20% просечна месечна реализација 

на рецепти за лекови без доплата. 

Дефинираната скала во став 2 на овој член, може да 

се зголемува или намалува подеднакво во зависност од 

расположливите средства во Буџетот на Фондот. 

Фондот во текот на годината доколку оцени дека е 

потребно може да направи прераспределба на квотите 

врз основа на анализата и скалата дефинирана во став 2 

на овој член. 

 

Член 11 

Определената месечна квота организационите еди-

ници - аптеки месечно можат да ја надминат најмногу 

до 5% во првите пет месеци од првото и второто шес-

томесечје од годината.  

Порамнувањето на квотите на организационите 

единици - аптеки се врши двапати годишно и тоа: 

- за периодот јануари – јуни, порамнување се врши 

со фактурата за месец јуни од тековната година, и  

- за периодот јули – декември, порамнување се 

врши со фактурата за месец декември од тековната го-

дина.   

По искористување на квотата во една организацио-

на единица - аптека, истата по истекот на 20-от ден во 

месецот може да користи средства од преостанатата 

квота од друга организациона единица - аптека во рам-

ки на вкупниот месечен износ на средства на здрав-

ствена установа – аптека (правно лице) во една подрач-

на служба. 

 

Член 12 

За организационите единици - аптеки кои поради 

настанати статусни промени (присоединување односно 

раздвојување или промена на седиште)  немаат ком-

плетна реализација на квотата за одреден месец за  по-

следните шест месеци за кои Фондот има податоци, по 

евидентирање на настанатата статусна промена, опре-

делувањето односно прераспределбата ќе се врши при 

наредната пресметка на  квотите.  

 

Член 13 

За аптеките кои прв пат склучуваат договор со Фон-

дот, месечниот износ на средства за издадени лекови 

на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот за примарна здравствена заштита нема да се 

намалува за период од една година од денот на склучу-

вањето на договорот. 
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Надоместок за здравствени услуги 

 

Член 14 

За извршена здравствена услуга обезбедување на 

лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот за примарна здравствена заштита, 

Фондот плаќа надоместок. 

Надоместок се пресметува како процент на реали-

зираниот износ на квотата, според референтните цени 

на лековите односно фактурните цени на лековите без 

пресметан ДДВ. За лековите кои се издаваат на рецепт 

на товар на Фондот, а кои не влегуваат во квотите на 

организационите единици - аптеки согласно член 15 од 

овој правилник, надоместокот се утврдува во фиксен 

износ по реализиран рецепт. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член ја 

утврдува со одлука Управниот одбор на Фондот. 

Плаќањето на надоместокот на здравствената уста-

нова се врши на начин и во рокови утврдени со дого-

вор склучен меѓу Фондот и здравствената установа. 

 

Лекови кои не влегуваат во квотите на организаци-

оните единици –аптеки 

 

Член 15 

Скапите лекови од Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот што се издаваат на рецепт во примар-

ната здравствена заштита, се утврдуваат со одлука на 

Управниот одбор на Фондот. Износот на средства за 

издадени скапи лекови од Листата на лекови, не влегу-

ваат во квотата на организационата единица - аптека. 

Лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот и кои може да ги пропишуваат лекарите во 

дежурната служба и се издаваат на рецепт во примарна 

здравствена заштита, се утврдуваат со одлука на Упра-

вениот одбор на Фондот. Износот на средства за изда-

дени лекови  кои може да ги пропишуваат лекарите од 

дежурната служба, не влегуваат во квотата на органи-

зационата единица - аптека. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 16 

Определувањето и прераспределбата на квотите на 

организационите единици - аптеки по 01.01.2019 годи-

на ќе се врши врз основа на одредбите од овој правил-

ник, со исклучок на членот 7.  

 

Член 17 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 

Со денот на влегување во сила на овој правил-

ник, престанува да важи Правилник за критериумите 

за склучување договори, утврдување на постапка за 

определување на месечниот износ на средства  и на-

чинот на плаќање на здравствените услуги  на здрав-

ствените установи кои вршат обезбедување  на оси-

гурените лица со  лекови на рецепт од листата на ле-

кови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна 

здравствена заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ 34/2014, 48/2015, 191/2015, 41/2016 и 

157/2016).        

 

Број 02-17797/8 Управен одбор 

6 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Верица Проковиќ, с.р. 

 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ДРЖАВНАТА НАГРАДА МИТО ХАЏИ 

ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН 

4105. 

Врз основа на членовите 1, 2, 7, 12, 16, 17 и 18 од 

Законот за државните награди („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 52/2006, 54/2007, 74/12 и 

99/18), Одборот за доделување на државната награда 

„Мито Хаџи Василев - Јасмин“, на седницата одржана 

на 21 ноември 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 

„МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ - ЈАСМИН“ ВО 2018 ГО-

ДИНА ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА 

ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО ОД  

ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. За остварувања во областа на публицистиката 

државната награда и се додлува на: 

- Марина Костова, публицист. 

II. За остварувања во областа на новинарството 

државната награда му се додлува на: 

- Емин Аземи, новинар. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 08-7024/2 Одбор за доделување на Државната 

6 декември 2018 година награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ 

Скопје Претседател, 

 Катерина Блажевска, с.р. 
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