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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3106. 
Врз основа на член 5 став (3) од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 7.11.2017 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ 
СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА  

КОМИСИЈА (*) 
 

Член 1 
Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регула-

тивите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 
17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16, 133/16, 202/16, 22/17 и 48/17), во членот 1, во ставот (2) по бројот 
„371“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 372,  се додаваат осум нови Прилози 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 379 и 380, кои се составен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
        Бр. 44-6341/1                                                       Претседател на Владата 
7 ноември 2017 година на Република Македонија, 
            Скопје                                                         Зоран Заев, с.р. 

________________________________________ 
() Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинира-
ната номенклатура, CELEX бр. 32017R0181, 32017R0182, 32017R0183, 32017R0200, 32017R0209, 32017R0226, 32017R0268, 

32017R0285. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3107. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Зако-
нот за судовите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од 
Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Суд-
скиот совет на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 8.11.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 
СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 

 
1. За претседател на Основниот суд Скопје 1 Скопје 

е избран: 
Иван Џолев - судија на Основниот суд Скопје 1 

Скопје 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 02-1494/4 Судски совет 

8 ноември 2017 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
_________ 

3108. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
107/2005), член 42, 43 и 48 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и 
член 47 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 
100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член 26 став 3 од Делов-
никот за работа на Судскиот совет на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015),  Суд-
скиот совет на Република Македонија на 266-та седни-
ца одржана на ден 8.11.2017 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН 
СУД СТРУГА 

 
За судии поротници на Основен суд  Струга се из-

брани:  
1. Живко Опетчески  
2. Фахрета Џила  
3. Благовесна Трајкоска  
4. Јован Маркоски и 
5. Јован Јованоски.  
Оваа одлука влегува во сила од 8.11.2017 година. 

 
Бр. 02-1320/3 Судски совет 

9 ноември 2017 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

3109. 

Судскиот совет на Република Македонија, по-

стапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од За-

конот за судовите („Службен весник на РМ“ 

бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за судовите („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Зако-

нот за Судски совет на Република Македонија 

(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 

7 од Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за Судски совет на Република Македонија 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 

8.11.2017 година, донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Славица Попчевска, судија на Апелациониот суд 

Скопје, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 8.11.2017 година.  

 

Бр. 02-1506/1 Судски совет 

8 ноември 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3110. 

Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 

од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ 

бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 

од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ 

бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 

24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 

55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 

129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од За-

конот за данокот на додадена вредност („Службен 

весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 

19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 

114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 

155/12, 12/14, 112/14 , 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 

23/16 и 189/16), Законот за животната средина 

(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 

24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 

123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 

39/16 ) и Уредбата за начинот на утврдување, 

пресметување и уплатување на надоместокот за за-

должителни резерви на нафта и нафтени деривати 

што се плаќаат при увоз и/или производство на 

нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 

138/09 и 52/11), на седницата одржана на 

13.11.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 29,766 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 31,353 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 29,374 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 28,747 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 23,584 

 

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 66,50 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 68,50 

   

б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 54,00 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 42,50 

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 29,351 

   

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен цената за ма-

зутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цена-

та на мазутот М-1 НС важи франко производител во 

земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,740 
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Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 
 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,920 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 22,028 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,359 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно членот  2 

од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој поодделен 

нафтен дериват од секоја  ценовна група изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 14.11.2017 го-

дина и истата ќе се објави во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната 

комисија за енергетика на Република Македонија. 

 

Бр. 02-1880/1  

13 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЈАТА 

3111. 

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот 

за контрола на државната помош („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.145/2010), а Комисијата за 

заштита на конкуренцијата постапувајќи по известува-

њето за планирано доделување на помош и известува-

њето за дополнителните информации за формата за из-

вестување за регионална помош бр.10-58 од 26.8.2015, 

поднесено од Владата на Република Македонија, како 

давател на државна помош, застапувана и претставува-

на од страна на Министерот без ресор задолжен за 

првлекување странски инвестиции г-дин Џери Наумоф 

за доделување на планирана регионална помош на 

Кондево МК ДОО Скопје, на седницата одржана на 

9.9.2015 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 и известувањето за дополнителните инфор-

мации за формата за известувањето за регионална по-

мош бр.10-58 од 26.8.2015, поднесено од Владата на 

Република Македонија, како давател на државна по-

мош, застапувана и претставувана од страна на Минис-

терот без ресор задолжен за првлекување странски ин-

вестиции г-дин Џери Наумоф, за доделување на плани-

рана регионална помош на Кондево МК ДОО Скопје, 

со седиште во Технолошко индустриска развојна зона 

„Штип“ како корисник на државна помош, утврди дека 

мерките: 

1.1. Ослободување од плаќање на данок на добивка 

за период од десет фискални години 

1.2. Ослободување од плаќање на персонален данок 

на доход на примањата на вработените за период од де-

сет години 

1.3. Ослободување од плаќање на данок на додаде-

на вредност на увозот на добра и промет на добра и ус-

луги во Зоната под услов добрата да не се пуштени во 

слободен промет, односно да не се наменети за крајна 

потрошувачка 

1.4. Царински ослободувања и олеснувања 

1.5. Ослободување од плаќање на надомест за уре-

дување на градежно земјиште 

1.6. Ослободување од обврската за поднесување на 

гаранција како инструмент за обезбедување на царин-

скиот долг кој настанал или може да настане по одре-

дувањето на царински дозволените активости или 

употреба на стоката  

1.7. Доделување грант во готовина за покривање на 

учество во трошоците за изградба на објектите на под-

рачјето на примена на државната помош во висина од 

ХХХХХХХХХХХХ(ХХХХХХХХХХХ) евра 

претставуваат доделување на државна помош преку 

шема на помош предвидена во Законот за технолошко–

индустриски развојни зони („Службен весник на РМ“ 

бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12) за чие 

доделување не е потребно дополнително одобрување 

од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, 

со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 

4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конку-

ренцијата го одобрила Законот за Технолошко - индус-

триски развој и зони како шема на помош за доделува-

ње на државна помош на корисниците на технолошко - 

индустриските развојни зони основани од Владата на 

Република Македонија. 

2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при ис-

питување на известувањето за планирано доделување 

на помош и известувањето за дополнителни информа-

ции за формата за известување за регионална помош 

бр.10-58 од 26.8.2015, поднесено од Владата на Репуб-

лика Македонија, како давател на државна помош, зас-

тапувана и претставувана од страна на Министерот без 

ресор задолжен за привлекување странски инвестиции 

г-дин Џери Наумоф за доделување на планирана регио-

нална помош на Кондево МК ДОО Скопје, со седиште 

во Технолошко индустриска развојна зона „Штип“ ка-

ко корисник на државна помош, утврди дека мерката: 
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2.1. Доделување на грант во готовина за креирање 

на нови работни места во висина од ХХХХХХХ ЕУР 

(ХХХХХХХХ евра) во денарска противвредност по 

креирана работна позиција на полно работно време, 

при што максималниот износ на државна помош е ог-

раничен до ХХХХХХХ работни позиции на полно ра-

ботно време, односно максимални до ХХХХХХХХХ 

евра во денарска противвредност 

Претставува државна помош во смисла на член 5 од 

Законот за контрола на државната помош. Ваквите 

мерки се наменети за поддржување на реализација на 

инвестицискиот проект за производство на грејни ќе-

лии (тела) и други компоненти за котли за конденза-

ција, претставува регионална помош како индивидуал-

на помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот 

за контрола на државната помош при што доделување-

то на истата е дозволено.  

 

Уп. бр. 10-58  

9 септември 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3112. 

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 

Павлидис С.А. Марбле-Граните (Pavlidis S.A. Мarble-

Granite) со регистрирано седиште во Индустриска Зона 

на Драма, П. Фах 99, ГР, 66100, Драма, Грција 

(Industrial Area of Drama, PO Box 99, GR-66100, Drama 

Greece) преку адвокатско друштво Пепељугоски од 

Скопје, на седницата одржана на ден 24.8.2017 година, 

го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Павлидис 

С.А. Марбле-Граните (Pavlidis S.A. Мarble-Granite) со 

регистрирано седиште во Индустриска Зона на Драма, 

П. Фах 99, ГР, 66100, Драма, Грција (Industrial Area of 

Drama, PO Box 99, GR-66100, Drama Greece) стекнува 

целосна контрола во Стоне Воркс Холдингс Цоопера-

тиеф У.А. (Stone Works Holdings Cooperatief U.A.) со 

регистрирано седиште во Принс Бернхардплеин 200, 

1097 ЈБ Амстердам, Холандија, преку купопродажба на 

удели, 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,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. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-47  

24 август 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3113. 

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 и дополни-

телните информации за формата за известување за ре-

гионална помош бр. 10-73 од 4.12.2015 година, подне-

сено во име на Владата на Република Македонија, како 

давател на државна помош од страна на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони, застапувана и 

претставувана од страна на директорот Виктор Мизо, 

за доделување на планирана регионална помош на ЈУ-

РОП ШОК АБСОРБЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ, на седница-

та одржана на 17.12.2015 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 и дополнителните информации за формата за 

известување за регионална помош бр. 10-73 од 

4.12.2015, поднесено во име на Владата на Република 

Македонија, како давател на државна помош од страна 

на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни 

зони, застапувана и претставувана од страна на дирек-

торот Виктор Мизо, за планирано доделување на реги-

онална помош на ЈУРОП ШОК АБСОРБЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ, со седиште: бул. „Јане Сандански“ бр. 64/3-2 

Скопје, Аеродром, како корисник на државната помош, 

утврди дека мерките: 

1.1. Ослободување од плаќање на данок на добивка 

за период од десет години; 

1.2. Ослободување од плаќање на персонален данок 

на доход по основ на примањата на вработените, за пе-

риод од десет години; 

1.3. Ослободување од плаќање на данок на додаде-

на вредност на увозот на добра во Зоната под услов 

добрата да не се пуштени во слободен промет, односно 

да не се наменети за крајна потрошувачка; 

1.4. Царински ослободувања и олеснувања; 

1.5. Ослободување од плаќање на надомест за уре-

дување на градежно земјиште; 

1.6. Изземање од обврската за поднесување на га-

ранција како инструмент за обезбедување на царински-

от долг кој настанал или може да настане по утврдува-

њето на царински дозволените активости или употреба 

на добрата за време на вршењето на дејноста и  
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1.7. Учество во трошоците за изградба на градежен 

објект 

претставуваат доделување на државна помош преку 

шема на помош предвидена во Законот за технолошко–

индустриски развојни зони („Службен весник на РМ“ 

бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12) за чие 

доделување не е потребно дополнително одобрување 

од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, 

со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 

4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конку-

ренцијата го одобрила Законот за Технолошко - индус-

триски развој и зони како шема на помош за доделува-

ње на државна помош на корисниците на технолошко - 

индустриските развојни зони основани од Владата на 

Република Македонија. 

2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при ис-

питување на известувањето за планирано доделување 

на помош и известувањето за дополнителни информа-

ции за формата за известување за регионална помош 

бр. 10-73 од 4.12.2015 година, поднесено од Владата на 

Република Македонија, како давател на државна по-

мош, застапувана и претставувана од страна на дирек-

торот Виктор Мизо, за планирано доделување на реги-

онална помош на ЈУРОП ШОК АБСОРБЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ, со седиште во Технолошко индустриска раз-

војна зона „Скопје 1“, како корисник на државната по-

мош, утврди дека мерката: 

2.1. Помош за создавање на нови работни места во 

износ од ХХХХХХХХ за најмалку ХХ државјани на 

Република Македонија 

Претставува државна помош во смисла на член 5 од 

Законот за контрола на државната помош. Ваквите 

мерки се наменети за подржување за реализација на 

инвестицискиот проект за производство на други дело-

ви и дополнителни прибори за моторни возила, прет-

ставува регионална помош како индивидуална помош 

согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контро-

ла на државната помош при што доделувањето на иста-

та е дозволено.  
 

Уп. бр. 10-73  

17 декември 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3114. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз ос-

нова на член 10 и член 15 став (3) од Законот за кон-

трола на државната помош („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.145/2010), а постапувајќи 

по известувањето за планирано доделување на по-

мош и дополнителните информации за формата за 

известување за регионална помош бр. 10-57 од 

25.8.2015 година, поднесено во име на Владата на 

Република Македонија, како давател на државна по-

мош од страна на Дирекцијата за Технолошки ин-

дустриски развојни зони, застапувана и претставува-

на од страна на директорот Виктор Мизо, за доделу-

вање на планирана регионална помош на ОДВ – 

Електроникс ДООЕЛ, Охрид, на седницата одржана 

на 9.9.2015 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 и дополнителните информации за формата за 

известување за регионална помош бр. 10-57 од 

25.8.2015, поднесено во име на Владата на Република 

Македонија, како давател на државна помош од страна 

на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни 

зони, застапувана и претставувана од страна на дирек-

торот Виктор Мизо, за планирано доделување на реги-

онална помош на ОДВ – Електроникс ДООЕЛ, Охрид, 

ХХХХХХХХХ во Технолошко индустриска развојна 

зона ТИРЗ „Струга“, како корисник на државната по-

мош, утврди дека мерките: 

1.1. Ослободување од плаќање на данок на добивка 

за период од десет години; 

1.2. Ослободување од плаќање на персонален данок 

на доход на примањата по основ на платите на вработе-

ните за период од десет години; 

1.3. Ослободување од плаќање на данок на додаде-

на вредност на увозот на добра во Зоната, под услов 

добрата да не се пуштени во слободен промет, односно 

да не се наменети за крајна потрошувачка; 

1.4. Царински ослободувања и олеснувања; 

1.5. Ослободување од плаќање на надомест за уре-

дување на градежно земјиште; 

1.6. Изземање од обврската за поднесување на га-

ранција како инструмент за обезбедување на царински-

от долг кој настанал или може да настане по утврдува-

њето на царинските дозволените активости или употре-

ба на добрата за времен на вршењето на дејност во зо-

ната и  

1.7. Учество во трошоците за изградба на градежен 

објект 

претставуваат доделување на државна помош 

преку шема на помош предвидена во Законот за тех-

нолошко–индустриски развојни зони за чие доделу-

вање не е потребно дополнително одобрување од 

страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, 

со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 

4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конку-

ренцијата го одобрила Законот за Технолошко - ин-

дустриски развој и зони како шема на помош за до-

делување на државна помош на корисниците на тех-

нолошко - индустриските развојни зони основани од 

Владата на Република Македонија. 

2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при ис-

питување на Известувањето за планирано доделување 

на помош и дополнителните информации за формата за 

известување за регионална помош бр. 10-57 од 

25.8.2015 година, поднесено во име на Владата на Ре-

публика Македонија, како давател на државна помош 

од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски 

развојни зони, застапувана и претставувана од страна 

на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување 

на регионална помош на ОДВ – Електроникс ДООЕЛ, 

Охрид, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

во Технолошко индустриска развојна зона ТИРЗ 

„Струга“, како корисник на државната помош, утврди 

дека мерката: 
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2.1. Плаќање на вкупниот платен персонален данок 

на доход по основ на плата за вработените кај претпри-

јатието корисник на државна помош, за периодот од 

датумот на почеток до датумот на издавање на решени-

ето за започнување со работа на претпријатието корис-

ник на помошта, утврдено со член 33, став 3 од Зако-

нот за ТИРЗ и 

2.2. Помош за создавање на нови ХХХХХХ работ-

ни места 

претставува државна помош во смисла на член 5 

став (1) од Законот за контрола на државната помош. 

Ваквата мерка е наменета за реализација на инвести-

цискиот проект за производство на електрична и елек-

тронска опрема за моторни возила ОДВ – Електроникс 

ДООЕЛ Охрид, претставува регионална помош како 

индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 

од Законот за контрола на државната помош при што 

доделувањето на истата е дозволено.  

 

Уп. бр. 10-57  

9 септември 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3115. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа 

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

ренцијата („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известува-

њето за концентрација поднесено од  Друштво за трговија 

ЛИНКС ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано се-

диште на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 57/1-6 Скопје – Центар 

и Рудник САСА ДОО Македонска Каменица со регистри-

рано седиште на ул. „Рударска“ бр. 28, Македонска Каме-

ница, преку Адвокатско друштво Георги Димитров Адво-

кати од Скопје, на седница одржана на ден 3.9.2015 го-

дина, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво 

за трговија ЛИНКС ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје, со регис-

трирано седиште на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 57/1-6 

Скопје - Центар ќе стекне целосна контрола над Руд-

ник САСА ДОО Македонска Каменица, со регистрира-

но седиште на ул. „Рударска“ бр. 28, Македонска Каме-

ница, 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,оо ден. и 

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

број 28-а од Законот за административни такси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 

20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 

на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000-

063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 
 

Уп. бр. 08-53  
3 септември 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
__________ 

3116. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа 

на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната 
помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
145/2010), постапувајќи по известувањето за планирано 
доделување на помош бр. 10-26 од 13.3.2015 година под-
несено од страна на Фондот за иновации и технолошки 
развој како давател на државна помош, за доделување на 
планирана државна помош преку Правилникот за инстру-
ментот за подршка-техничка помош преку деловно-техно-
лошки акцелератори, на седницата одржана на 8.7.2015 
година, го донесе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Правилникот за инструментот за подршка-техничка 
помош преку деловно-технолошки акцелератори со кој 
се планира формирањето на деловно-технолошки акце-
лератори од страна на Фондот за иновации и техно-
лошки развој како субјекти за давање инфраструктурна 
подршка на иновациската дејнист според Законот за 
иновациска дејност, а со цел акцелерација на претпри-
емништвото преку подршка на физички лица кои сака-
ат да основаат трговско друштво, како и веќе основани 
компании во нивната почетна фаза (кои постојат мак-
симум шест години) преку обезбедување едукативна, 
логистичка и финансиска помош претставува шема на 
државна помош во смисла на член 4 став (1) точка 1 и 
член 5 став (1) од Законот за контрола на државната 
помош како помош за унапредување на остварувањето 
на проекти од значаен економски интерес за Република 
Македонија, согласно член 8 став (2) точка б) од Зако-
нот за контрола на државната помош, при што доделу-
вањето на истата е дозволено.  

 
Уп. бр. 10-26  

8 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3117. 
Врз основа на член 28 и член 20 од Законот за заштита 

на конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација со кое мобилком Мацедо-
ниен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ со регистрирано се-
диште во Ласалештрасе 9, 1020 Виена, стекнува контрола 
над ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје со 
седиште на бул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр.15, 1000 
Скопје, Република Македонија, а поднесено од мобилком 
Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ, Виена, Ав-
стрија и Телеком Словеније д.д. со регистрирано седиште 
на Цигалетова улица 15, Љубљана, Словенија, преку пол-
номошник адвокатско друштво Поленак од Скопје на сед-
ница одржана на ден 8.7.2015 година го донесе, следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата со која мобил-

ком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ 
(mobilkom Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH)со 
регистрирано седиште во Ласалештрасе 9, 1020 Виена, 
Австрија (Lassallestrasse 9, 1020 Vienna, Austria) ќе 
стекне контрола над ОНЕ телекомуникациски услуги 
ДООЕЛ Скопје со седиште на бул. „Кузман Јосифов-
ски – Питу“ бр.15, 1000 Скопје, Република Македонија, 
по основ на купување на удел, 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 20 став (1) точка 1) и особено точка 3) од Законот 
за заштита на конкуренцијата. 

2. Се наложува подносителите на известувањето 
мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ, 
со регистрирано седиште во Ласалештрасе 9, 1020 Ви-
ена, Австрија и Телеком Словеније д.д. со регистрира-
но седиште на Цигалетова улица 15, Љубљана, Слове-
нија, да ги исполнат „Обврски до Комисијата за зашти-
та на конкуренцијата“ доставени со допис бр. 08-1 од 
06.07.2015 година, а со цел да се постигне дека концен-
трацијата е во согласност со одредбите од Законот за 
заштита на конкуренцијата. 

3. Точка 1 од ова Решение се применува под услов 
Обврските од точка 2 од ова Решение да бидат испол-
нети во целост, на начин и во роковите утврдени во 
Обврските. 

4. Неисполнувањето на некој услов или обврска од 
ова Решение, претставува прекршок согласно член 60 
став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренци-
јата и основ за поништување на ова Решение согласно 
член 21 став (1) точка 2)  од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

5. 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 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000-
063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-1  

8 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3118. 
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 41/2014), а постапувајќи по 
известувањето за концентрација поднесено од МО-
БИЛТЕЛ ЕАД со седиште на ул. „Кукуш“ бр. 1, Оп-
штина Столична, реон Илинден, 1309 Софија, Републи-
ка Бугарија, преку Адвокатско друштво Поленак од 
Скопје, на седница одржана на ден 9.9.2015 година, го 
донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која МОБИЛ-

ТЕЛ ЕАД со седиште на ул. „Кукуш“ бр. 1, Општина 

Столична, реон Илинден, 1309 Софија, Република Бу-

гарија ќе стекне контрола над БУЛТЕЛ КЕЈБЛ БУГА-

РИЈА ЕАД со седиште на бул. Никола Габровски, бр. 

83, Општина Столична, Студенстки реон, 1700 Софија, 

Република Бугарија, по основ на 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 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,оо ден. и 

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

број 28-а од Законот за административни такси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 

20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 

на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

              

Уп. бр. 08-54  

9 септември 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3119. 

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 41/2014), а постапувајќи по 

известувањето за концентрација поднесено од  Прет-

пријатие за надворешна и внатрешна трговија и услуги 

Нелт Цо. ДОО Добановци (Preduzece za spoljnu I 

unutrasnju trgovinu I usluge Nelt Co. d.o.o. Dobanovci) со 

седиште на адреса Маршала Тита 206, Добановци, Бел-

град, Република Србија, преку адвокат Леонид Ристев 

од Скопје, на седница одржана на ден 5.10.2015 година, 

го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Претпри-

јатието за надворешна и внатрешна трговија и услуги 

Нелт Цо. ДОО Добановци (Preduzece za spoljnu I 

unutrasnju trgovinu I usluge Nelt Co. d.o.o. Dobanovci) со 

седиште на адреса Маршала Тита 206, Добановци, Бел-

град, Република Србија ќе стекне контрола над Тргов-

ско друштво за интернет трговија ТАКО ЛАКО СХОП 

ДОО Добановци (Privredno drustvo за internet trgovinu 

TAKO LAKO SHOP d.o.o. Dobanovci) со седиште на 

адреса Маршала Тита 206, Добановци, Белград, Репуб-

лика Србија, по основ на купопродажба на удели, иако 

потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
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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,оо ден. и 

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

број 28-а од Законот за административни такси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 

20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 

на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000-

00063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра 

и програма 72231300. 

 

Уп. бр. 08-60  

5 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3120. 

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 41/2014), а постапувајќи по 

известувањето за концентрација поднесено од  ПОД-

РАВКА прехрамбена индустрија д.д. (PODRAVKA 

prehrambena industrija d.d.) од Република Хрватска, со 

седиште на Ante Starcevica 32, 48000 Копривница, пре-

ку адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седница 

одржана на ден 11.6.2015 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува дека концентрацијата со која ПОД-

РАВКА прехрамбена индустрија д.д. (PODRAVKA 

prehrambena industrija d.d.) од Република Хрватска, со 

седиште на Ante Starcevica 32, 48000 Копривница ќе 

стекне контрола над ЖИТО, прехрамбена индустрија 

д.д. (ŽITO Prehrambena industrijha d.d.) од Република 

Словенија, со седиште на Smartinska Cesta 154, 1000  

Љубљана, Словенија, по пат на купување 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 28-а од Законот за административни такси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 

20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 

на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000-

063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

 

Уп. бр. 08-41  

11 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3121. 

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 41/2014), а постапувајќи по 

известувањето за концентрација поднесено од  Телеком 

Австрија АГ (TELEKOM AUSTRIA AG) со седиште на 

1020 Vienna, Lassallestrasse 9, Австрија, преку Адвокат-

ско друштво Поленак од Скопје, на седница одржана 

на ден 19.8.2015 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Телеком 

Австрија АГ (TELEKOM AUSTRIA AG) со седиште на 

1020 Vienna, Lassallestrasse 9, Австрија, ќе стекне непос-

редна единствена контрола над АМИСКО НВ (AMISCO 

NV) со седиште на Romeinsesteenweg 566, Bus 301, 1853 

Strombeek-Bever, Белгија, по пат на стекнување акции, 

иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 

конкуренцијата, нема да има за последица значително 

спречување, ограничување или нарушување на ефектив-

ната конкуренција на пазарот или на негов суштински 

дел, особено како резултат на создавање или зајакнува-

ње на доминантната позиција на учесниците и е во сог-

ласност со одредбите на Законот за заштита на конку-

ренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-

нот 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 28-а од Законот за административни такси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 

20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 

на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000-

00063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра 

и програма 72231300. 
 

Уп. бр. 08-50  

19 август 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3122. 

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 41/2014), а постапувајќи по 

известувањето за концентрација поднесено од  Линдаб 

АБ, друштво со ограничена одговорност, со седиште на 

269 82 Båstad, Шведска, преку Адвокатско друштво 

Поленак од Скопје, на седница одржана на ден 

24.6.2015 година, го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Линдаб 

АБ, друштво со ограничена одговорност, со седиште на 

269 82 Båstad, Шведска, има намера да се стекне со 

единствена контрола врз ХИДРИА ИМП КЛИМА про-

изводња клима системов д.о.о. друштво со ограничена 

одговорност, со седиште на Godovic 150, 5275 Godovic< 

Реппублика Словенија, по пат на купување на основна 

главнина, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 

заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 

значително спречување, ограничување или нарушување 

на ефективната конкуренција на пазарот или на негов 

суштински дел, особено како резултат на создавање или 

зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 

е во согласност со одредбите на Законот за заштита на 

конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

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

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

број 28-а од Законот за административни такси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 

20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 

на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000-

0063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра 

и програма 72231300. 

 

Уп. бр. 08-43  

24 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3123. 

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 41/2014), а постапувајќи по 

известувањето за концентрација поднесено од  Агрокор 

а.д. со седиште на Трг Дражен Петровиќ 3, 10 000 Заг-

реб, Хрватска, преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и 

соработници од Скопје, на седница одржана на ден 

11.6.2015 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Агрокор 

а.д. со седиште на Трг Дражен Петровиќ 3, 10 000 Заг-

реб, Хрватска стекнува контрола над Адриатика.Нет 

д.о.о., со седиште на адреса Изидора Кршњавог 1, 10 

000 Загреб, Хрватска, по пат на зголемување на основ-

ната главнина, 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 

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,оо ден. и 

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

број 28-а од Законот за административни такси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 

20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 

на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000-

0063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра 

и програма 72231300. 

 

Уп. бр. 08-40  

11 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3124. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз 

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

конкуренцијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/2014), а 

постапувајќи по известувањето за концентрација 

поднесено од  ЕКСОР С.п.А. со седиште на 250 Виа 

Ница, 10126 Торино, Италија, преку полномошник 

Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од 

Скопје, на седница одржана на ден 5.10.2015 година, го 

донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ЕКСОР 

С.п.А. со седиште на 250 Виа Ница, 10126 Торино, 

Италија, има намера да стекне контрола над ПартнерРе 

Лтд. со седиште на Валесли Хаус Саут, 90 Питс Бај 

Роуд, Пемброук НМ08, Бермуда, иако потпаѓа под 

одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 

нема да има за последица значително спречување, 

ограничување или нарушување на ефективната 

конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 

особено како резултат на создавање или зајакнување на 

доминантната позиција на учесниците и е во 

согласност со одредбите на Законот за заштита на 

конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) 

од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за 

известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. 

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

број 28-а од Законот за административни такси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 

20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 

на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000-

0063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра 

и програма 72231300. 

 

Уп. бр. 08-59  

5 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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3125. 
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 41/2014), а постапувајќи по 
известувањето за концентрација поднесено од  ОРБИ-
КО ДОО за трговија Загреб, ул. Котурашка Цеста 69, 
Загреб Република Хрватска,  преку полномошник Маја 
Ѓорѓевиќ адвокат од Скопје, на седница одржана на 
ден 5.10.2015 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која ОРБИКО 

ДОО за трговија Загреб, ул. Котурашка Цеста 69, Заг-
реб Република Хрватска има намера да стекне контро-
ла над Дистрибев Д.О.О., ул. Конструкторска 13, 02-
673 Варшава, Република Полска, по пат на стекнување 
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,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-
63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-61  

5 октомври 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3126. 
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 41/2014), а постапувајќи по 
известувањето за концентрација поднесено од  Телемах 
АД Подгорица (Telemach a.d. Podgorica) со регистрира-
но седиште на Булевар Револуције 66, Подгорица, Цр-
на Гора, преку полномошник Леонид Ристев адвокат 
од Скопје, на седница одржана на ден  9.9.2015 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Телемах 

АД Подгорица (Telemach a.d. Podgorica) со регистрира-
но седиште на Булевар Револуције 66, Подгорица, Цр-
на Гора има намера да стекне контрола над друштвото 
М-Кабл ДОО Подгорица (M-Kabl d.o.o. Podgorica), со 
регистрирано седиште на адреса Митра Бакиќа бб, 
Подгорица, 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, 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 30.000,00 ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000-
0063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра 
и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-56  

9 септември 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3127. 
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 41/2014), а постапувајќи по 
известувањето за концентрација поднесено од  Селтик 
БидКо С.а.р.л. (Celtic BidCo S.à r.l.) со седиште на 20 
Avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, преку Адвокат-
ско друштво Поленак од Скопје, на седница одржана 
на ден 19.8.2015 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Селтик 

БидКо С.а.р.л. (Celtic BidCo S.à r.l.) со седиште на 20 
Avenue Monterey, L-2163, Luxembourg има намера да 
стекне целосна контрола врз Алвоген Лукс Холдингс 
С.а.р.л. (Alvogen Lux Holdings S.à r.l) приватно друш-
тво со ограничена одговорност, со седиште на 5, rue 
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of 
Luxembourg, по пат на купување на акции, иако потпа-
ѓа 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,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000-
063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-21  

19 август 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                contact@slvesnik.com.mk 
       
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3128. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конку-

ренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по извес-

тувањето за концентрација поднесено од  Цинвен Капитал Менаџмент (V) Генерал Партнер Лимитед (Cinven 

Capital Management (V) General Partner Limited) со седиште на East Wing, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter 

Port, Guernsey GY1 3PP, преку Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седница одржана на ден 19.08.2015 

година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Цинвен Капитал Менаџмент (V) Генерал Партнер Лимитед 

(Cinven Capital Management (V) General Partner Limited) со седиште на East Wing, Trafalgar Court, Les Banques, 

St Peter Port, Guernsey GY1 3PP, преку Ефиос Аквизишн ГМБХ, новоосновано друштво, контролирано од 

фондови упрвувани од Цинвен (V) ГП, ќе се стекне со целосна контрола врз синлаб Холдинг ГМБХ (synlab 

Holding GmbH) со седиште на Gubener Straße 39, 86156 во Аугсбург, Германија, по пат на купување на акции, 

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 сог-

ласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-

нот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за извес-

тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 

28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 

13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 

       Уп. бр. 08-51  

19 август 2015 година                                                                           Претседател, 

            Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

