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на конкуренцијата.............................. 12 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3862. 

Врз основа на член 49-а став 3 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 20.11.2018 го-

дина, донесе                                                                               
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА  ФОТОНАПОНСКА СОЛАРНА 

ЦЕНТРАЛА  КО  РАКЛИШ  ВОН  ГР., ОПШТИНА  

РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на  фотонапонска соларна централа КО Рак-
лиш вон гр., Општина Радовиш. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со површина од 4321м2 ги има 
следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-9562/1 Претседател на Владата 

20 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

  Стр. 
3880. Решение од Комисија за заштита 

на конкуренцијата.............................. 12 
3881. Решение од Комисија за заштита 

на конкуренцијата.............................. 20 
3882. Решение од Комисија за заштита 

на конкуренцијата.............................. 20 
3883. Решение од Комисија за заштита 

на конкуренцијата.............................. 21 
3884. Решение од Комисија за заштита 

на конкуренцијата.............................. 22 
3885. Решение од Комисија за заштита 

на конкуренцијата.............................. 23 
 Огласен дел....................................... 1-72 

 

 

3863. 
Врз основа на член 23 став (1) 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 20.11.2018 година, доне-
се  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР  

ВО ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар во При-

леп, сопственост на Република Македонија-корисник 
Министерство за финансии, која се наоѓа на КП 
бр.6044 дел 16, ул. „Крушевски пат“, запишана во Имо-
тен лист бр.5983 за КО Варош и тоа зграда 1, намена на 
зграда Г2, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДП, со површина од 102 м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, преку електронски систем за јавно наддавање 

со кој управува и оперира Министерството за финан-

сии – Управа за имотно-правни работи, со проценета 

вредност утврдена, согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења – Скопје СВ 5 150/17 од 2.1.2018 го-

дина, во која е проценета вкупната вредност на нед-

вижната ствар во износ од 1.610.562,00 денари.   

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 1.610.562,00 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 наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9814/1 Претседател на Владата 

20 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3864. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње 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 Македо-
нија, на седницата одржана на 20.11.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ  НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВНИОТ  

СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за правда склучува договор со претсе-
дателот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 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 де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-9870/1 Претседател на Владата 

20 ноември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3865. 
Врз основа на член 49-а став 3 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 20.11.2018 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА КО  

ВИШТИЦА-ВОН Г.Р., ОПШТИНА ЛИПКОВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на бензинска пумпна станица КО Виштица-
вон г.р., Општина  Липково. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 12258 м2 , 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-9914/1 Претседател на Владата 

20 ноември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3866. 
Врз основа на член 49-а став 3 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                     
20.11.2018 година, донесе                                                

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО ОСНОВНА 
КЛАСА НА НАМЕНА Г1-ТЕШКА ИНДУСТРИЈА 
КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на  на комплекс со основна класа на намена 
Г1-тешка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер 
Сандево. 

  
Член 2 

  Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 
64730.78м2 ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-9919/1 Претседател на Владата 

20 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________                               

3867. 

Врз основа на член 49-а став 3 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 20.11.2018 

година, донесе                                                                               

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕ-

НО СМЕСТУВАЊЕ КО ПАКОШЕВО, ОПШТИНА  

ЗЕЛЕНИКОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на  објект со намена А4-времено сместување 

КО Пакошево, општина Зелениково.  

              

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.                                                                           

 

Бр. 44-10019/1 Претседател на Владата 

20 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

3868. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 

1 и член 20 став 1 алинеја 10 од Законот за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 

132/14, 142/16, 132/17 и 168/18), а во врска со член 69 

ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, 

член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот 

Закон, член 15 став 1 алинеја 1 од истиот Закон, член 

39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за 

работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, а во 

врска со Студијата за утврдување на оправданоста за 

објавување јавен конкурс за доделување дозвола за ра-

дио емитување на државно ниво, наш арх.бр.03-4951/1  

од 12.11.2018 година и Заклучокот бр.02-5067/3 од 

23.11.2018 година, на својата 45-та седница одржана на 

23.11.2018 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ 

НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ДРЖАВНО НИВО 

 

1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) 

дозвола за радио емитување на програмски сервис, го-

ворно - музичко радио од специјализиран формат кај 

кое доминантниот вид на програма има забавна фун-

кција, на албански и на македонски јазик, на државно 

ниво, кој ќе се емитува преку мрежа на радиофрек-

венции определени од страна на Агенцијата за елек-

тронски комуникации на РМ. 

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 

(девет) години и не може да се пренесува на друго 

лице. 

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат 

минималните технички, просторни, финансиски и кад-

ровски услови, утврдени во Правилникот за минимал-

ни технички, просторни, финансиски и кадровски усло-

ви за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-

вање („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизира-

ни во Конкурсната документација. 

4. Техничките карактеристики и параметри опреде-

лени од страна на Агенцијата за електронски комуни-

кации на РМ согласно со Законот за електронските ко-

муникации („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) и 

прописите донесени врз основа на него, се образложе-

ни и допрецизирани во Конкурсната документација и 

одобрението за користење радиофреквенција издадено 

од Агенцијата за електронски комуникации. 

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе 

ги оценува врз основа на следните критериуми, на 

следниот начин на бодирање: 



26 ноември 2018  Бр. 216 - Стр. 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. За дозволата за радио емитување се плаќа годи-
шен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи 
од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, во рок од 30 дена од денот на приемот на факту-
рата издадена од Агенцијата. 

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на 
надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата сог-
ласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно 
Правилникот за процедурите на финансиското и смет-
ководственото работење на Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.185/14), Правилникот за 
форматите на програмските сервиси на радиодифузе-
рите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување 
на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.172/14). 

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа го-
дишен надоместок согласно со Законот за електронски-
те комуникации и Правилникот за начинот на пресмет-
ка на годишниот надоместок за користење на радио-
фреквенции, на Агенцијата за електронски комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.161/14, бр.55/17 и бр.88/18). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година однапред почнувајќи од 
датумот на важењето на одобрението за користење ра-
диофреквенции. 

8. За определување на предавателната фреквенција, 
микролокација, максималната ефективна иззрачена 
моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, ка-
ко и за другите технички параметри што не се опреде-
лени со оваа Одлука и со конкурсната документација, 
кандидатите се должни (по подигањето на документа-
цијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенци-
јата за подигнатата документација) да се обратат во 
Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги до-
бијат деталните технички параметри, кои се составен 
дел на конкурсната документација и според кои ќе тре-
ба да се изработи техничкиот елаборат за предавател-
ниот дел. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги.   

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец, чија форма и содржина ги пропи-
шува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенци-
јата.  

Конкурсната документација и образецот - Пријава, 
можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република 
Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македо-
нија“ бр.38, Скопје, секој работен ден од 8:00 до 16:00 
часот. 

За документацијата се плаќа надоместок во износ 
од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка: 
300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална 
банка АД Скопје. 

10. Пријавата се поднесува во затворен плик до 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на Република Македонија, Палата „Панко Брашна-
ров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, со назнака „При-
јава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола 
за радио емитување на програмски сервис на државно 
ниво“. 

Обрасците и прилозите кон Пријавата за учество на 
јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитува-
ње на програмски сервис на државно ниво, треба да би-
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дат систематизирани по редослед и реден број на обра-
зец, односно Прилог кон Пријавата, при што кај секој 
прилог кон пријавата, на првата страна на десниот го-
рен агол од листот да биде наведен соодветниот реден 
број (Прилог бр. ___). 

Пријавата, со придружната документација од член 
73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока (ориги-
нал и копија). 

11. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

12. Пријавата се поднесува во рок од 65 (шеесети-
пет) дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 
во „Службен весник на Република Македонија”. 

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со 
оваа Одлука на начин, форма, број на примероци и со 
содржина предвидена во Конкурсната документација. 

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат на-
доместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесе-
ни по истекот на рокот определен со оваа Одлука, како 
и некомплетните, неуредно пополнетите пријави и при-
јавите кои нема да бидат поднесени во 2 (два) примеро-
ка (оригинал и копија), нема да се разгледуваат. 

Дополнителни информации, во врска со објавениот 
јавен конкурс, може да се добијат од следните лица: 

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 
02/3103-410; Несрин Махмут тел: 02/3103-425;  

- за сопственичката структура и кадровските ус-
лови: Катерина Доневска тел: 02/3103-422; 

- за техничките и просторните услови: м-р Арѓенд 
Џелили тел: 02/3103-407; 

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ тел: 
02/3103-433; Весна Симоновска тел: 02/3103-437; и 

- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона 
Муфишева Алексовска тел: 02/3103-413; м-р Сања Фи-
липовска тел: 02/3103-412. 

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен 
конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на Република Македонија, Палата „Панко Брашна-
ров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, една недела по 
истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден 
во точка 12 на оваа одлука. 

Информацијата за денот и часот на јавното отвара-
ње ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: 
www.avmu.mk. 

14. Одлуката за доделување на дозвола за радио 
емитување на програмски сервис на државно ниво, се 
донесува во рок од 30 (триесет) дена од денот на од-
ржаното јавно отворање на пријавите, наведен во точка 
13 на оваа одлука. 

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за 
одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (се-
дум) дена од денот на нејзиното донесување. 

15. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”, на веб-страницата на Агенци-
јата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како 
и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот 
дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во 
мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
во Република Македонија, а влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги на 21.6.2018 година, испрати Допис – Барање 
информации (наш арх.бр.03-2949/1), со кој ја извести 
Агенцијата за електронски комуникации дека планира 

по службена должност да започне постапка за објаву-
вање конкурс за доделување дозвола за радио емитува-
ње на државно ниво, по повод што побара информација 
во врска со можноста за користење на мрежата радио-
фреквенции што ја има користено радиостаницата Сло-
бодна Македонија (пред да и биде одземена дозволата 
за радио емитување), за можните слободни фреквенции 
за емитување на радио програма на државно ниво, со 
начелни технички параметри врз основа на кои ќе се 
изработи техничко решение, како и побара да и се дос-
тават податоци за фреквенциите за емитување, локаци-
ите на предавателите, како и јачината на истите. 

Агенцијата за електронски комуникации на 
9.7.2018 година, достави Информација за слободни 
фреквенции за радио на државно ниво бр.0805-2010 од 
9.7.2018 година (наш арх.бр.03-2949/2), со која ја ин-
формираше Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги дека по повод одземањето на дозвола-
та за радио емитување на Трговското радиодифузно 
друштво  РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДОО-
ЕЛ Скопје (Уп1 бр.08-260 од 17.5.2018 година), 
„Агенцијата за електронски комуникации ги отповика 
сите одобренија за користење на радиофреквенции во 
радиодифузна и фиксна служба издадени на корисни-
кот Трговско радиодифузно друштво РАДИО СЛО-
БОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје“. Во Инфор-
мацијата, беше доставена и табела со фреквенциите 
(опсег 87.5-108 MHz, предвиден за радиодифузна 
служба за радио), локациите и ефективната иззрачена 
моќност кои се ослободени по отповикувањето на 
одобренијата на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДО-
НИЈА. 

Согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 
132/14, 142/16, 132/17 и 168/18), пропишано е дека „до-
колку согласно со Планот за доделување и користење 
на радиофреквенциите, се утврди дека има слободни 
радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со 
која ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен 
конкурс, а особено од аспект на исполнувањето на цел-
та на овој закон, како и од аспект на потребите на пуб-
ликата. За да ги утврди потребите на публиката за ра-
дио емитување во соодветната сервисна зона, како и за 
видот, односно форматот на програмските сервиси за 
кои треба да се објави конкурсот, Агенцијата може да 
спроведе јавно истражување“. 

Следствено на наведеното, Директорот на Агенци-
јата донесе Одлука бр.05-3396/1 од 17.7.2018 година, за 
потреба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги од јавна набавка – услуга: Студија за ут-
врдување на оправданоста за објавување јавен конкурс 
за доделување дозвола за радио емитување на државно 
ниво. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, во текот на месец август 2018 година, согласно 
Законот за јавните набавки, започна постапка за избор 
на Агенција којашто ќе ја изработи Студијата со која 
ќе се утврди дали постои оправданост за објавување ја-
вен конкурс за доделување дозвола за радио емитување 
на државно ниво, од апект на исполнувањето на целта 
на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги и од апект на публиката. По завршувањето на поста-
пката, на 29.8.2018 година беше склучен Договор за 
јавна набавка на услуги – изработка на Студија со 
Друштвото за маркетинг и консалтинг „МАРКЕТ ВИ-
СИОН“ ДООЕЛ Скопје (наш арх.бр.03-3865/1).  

Согласно обврската преземена со Договорот, Друш-
твото за маркетинг и консалтинг „МАРКЕТ ВИСИОН“ 
ДООЕЛ Скопје ја изработи и на 12.11.2018 година ја 
достави во архивата на Агенцијата за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги финалната верзија на „Сту-
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дија за утврдување на оправданоста за објавување ја-
вен конкурс за доделување дозвола за радио емитување 
на државно ниво“, наш арх.бр.03-4951/1 од 12.11.2018 
година. Студијата е објавена на веб страницата на 
Агенцијата на 12.11.2018 година

*
.  

Целта на Студијата беше да се утврди оправданоста 
за објавување на јавен конкурс за доделување на дозво-
ла за радио емитување на државно ниво, која што треба 
да биде исполнета од аспект на целите на Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, пред се во 
поглед на развој на аудио и аудиовизуелните медиум-
ски услуги преку обезбедување оддржливо опкружува-
ње за понатамошен развој како и економска одржли-
вост на субјектите и од аспект на задоволување на пот-
ребите на публиката. Оттука, наведената оправданост 
во Студијата е утврдена преку економска анализа која 
опфаќа макроекономска анализа, анализа на пазарот и 
досегашно економското работење на радиостаниците 
кои имаат национална дозвола, анализа на постоечката 
медиумска понуда согласно програмските концепти за 
кои ја имаат добиено дозволата, како и истражување на 
ставовите на публиката во врска со нивните префе-
ренции за програмската содржина на радиостаниците. 

Сублимирани, наодите од оваа Студија покажаа де-
ка постои оправданост за објавување јавен конкурс за 
доделување дозвола за радио емитување на државно 
ниво, за говорно – музичко радио од специјализиран 
формат кај кое доминантниот вид на програма има за-
бавна функција, што детално може да се утврди од тек-
стот на Студијата. 

Следствено на сето погоре наведено, имајќи пред-
вид дека согласно Планот за доделување и користење 
на радиофрекфенциите се утврди дека има слободни 
радиофрекфенции, по што беше изработена Студија 
наш арх.бр.03-4951/1 од 12.11.2018 година, која утврди 
дека постои оправданост за објавување јавен конкурс 
за доделување дозвола за радио емитување на програ-
мски сервис говорно - музичко радио од специјализи-
ран формат кај кое доминантниот вид на програма има 
забавна функција, на албански и на македонски јазик, 
на државно ниво, врз основа на член 18 став 1 алинеја 
1 и член 20 став 1 алинеја 10 од Законот за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 69 
ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 
71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, 
член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и 
член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-
4351/1 од 29.8.2014 година и Заклучокот бр.02-5067/3 
од 23.11.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги на 45-та седница, од-
ржана на 23.11.2018 година, донесе Одлука како во 
диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”, на веб-страницата на Агенци-
јата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како 
и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот 
дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во 
мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
во Република Македонија, која влегува во сила од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 

УП 1Бр. 08-527 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
23 ноември 2018 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

                            
* „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс 
за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво“, наш 
бр.03-4951/1 од 12.11.2018 година, објавена е на веб страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 12.11.2018 
година и достапна е на  следниот линк: http://avmu.mk/wp-
content/uploads/2017/06/Studija_MVision_AVMU_08.11.2018_FINAL.pdf 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3869. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија-Скопје согласно чл.9 ст.1 алинеја 3 чл.10 ст.1, 
чл.43 и чл.47 од  Законот за Советот  на Јавните обви-
нители на Република Македонија („Службен  весник на 
РМ“ бр.150/07), на одржаната педесет и четвртата сед-
ница на ден 21.11.2018  година ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Мимоза Илиќ - јавен обвинител во Вишото јав-
но обвинителство Скопје, и се утврдува престанок на 
функцијата јавен обвинител  поради навршување на 67 
години живот, со што ги исполнува  условите за ста-
росна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 
престанува заклучно со 3.12.2018 година. 

  
III 

Оваа одлука влегува во сила на 03.12.2018 година, а 
ке се објави во “Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
СОР бр. 7/18 Совет на јавните обвинители 

21 ноември  2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Коле Штерјев, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3870. 
Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги на Република Македонија, врз основа на член  24, 
став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), 
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, 
24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 
129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од 
Законот за данокот на додадена вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 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, 189/16 и 198/18), 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, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на 
седницата одржана на 26.11.2018 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 27,028 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 28,687 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 32,458 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 31,724 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 25,681 

  
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 63,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 65,00 
   
б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 61,00 
   
в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 49,50 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 31,826 

 
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 подточката “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 формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот 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 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,692 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,728 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,207 

   

в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,185 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 27.11.2018 

година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Македонија. 

 

Бр. 02-2254/1  

26 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЈАТА 

3871. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 20 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  

ОРБИКО ДОО за трговија Загреб, со седиште на ул. 

Котурашка Цеста 69, Загреб, Република Хрватска пре-

ку полномошник адвокат Маја Парговска од Скопје, на 

седница одржана на ден 17.11.2016 година, го донесе 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува дека концентрацијата со која ОРБИКО 

ДОО за трговија Загреб, со седиште на ул. Котурашка 
Цеста 69, Загреб, Република Хрватска ќе стекне кон-
трола над ЕВЕРЕТ ИНТЕРНЕШНАЛ, меднародна тр-

говинска дружба д.о.о. Љубљана, со седиште на ул. 
Лескошкова бр. 9Е, Љубљана, Словенија, по пат на ку-
пување на удел 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 20 
став (1) точка 1) 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., согласно тари-
фен број 34 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, 95/05, 7/06, 70/06, 
92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10 и 17/11)) на сметка на 
Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, 
уплатна 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  

17 ноември 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 

3872. 
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, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 
по Известувањето за концентрација поднeсено од 
КПНК Кооператиф У.А, Амстелвенсевег 760, 1081 ЈК 
Амстердам, Холандија и Коперникус Корпорејшн Б.В., 
Хаксбервег 71, 1101 БР Амстердам, Холандија преку 
полномошник Леонид Ристев, адвокат од Скопје, на 
седница одржана на ден 3.10.2016 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која друш-

твата КПНК Кооператиф У.А. (KPNK Coӧperatief 
U.A.), со регистрирано седиште на Амстелвенсевег 
760, 1081 ЈК Амстердам, Холандија и Коперникус 
Корпорејшн Б.В. (Kopernikus Corporation B.V.), со ре-
гистрирано седиште на Хаксбервег 71, 1101 БР Ам-
стердам, Холандија стекнуваат заедничка контрола 
над друштвото Коперникус Технолоџи д.о.о. Белград 
(Kopernikus Technology d.o.o. Beograd), со регистрира-
но седиште на Јурија Гагарина 206, Нови Београд, Ре-
публика Србија, по пат на стекнување на удел иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на кон-
куренцијата, 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 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 
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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. 08-43  

3 октомври 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 

3873. 
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, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 
по Известувањето за концентрација поднeсено од 
ГРВЦ Холдингс Лимитед (GRWC Holdings Limited), со 
седиште на Продромоу и Димитракопоулоу 2, 5ти 
спрат, 1090 Никозија, Кипар, преку полномошник Лео-
нид Ристев, адвокат од Скопје, на седница одржана на 
ден 3.10.2016 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 
ГРВЦ Холдингс Лимитед (GRWC Holdings Limited), со 
седиште на Продромоу и Димитракопоулоу 2, 5ти 
спрат, 1090 Никозија, Кипар и г-дин Богуслав Ковал-
ски, државјанин на Република Полска, над друштвото 
Грал С.А. (Graal S.A.), со седиште на ул. Заходниа 22, 
84-200 Вејхерово, Полска преку друштво за посебна 
намена Гринвич Инвестментс сп. з о.о. (Greenwich 
Investments sp. z o.o.), со седиште на Алеје Јерозолим-
ские 56Ц, 00-803, Варшава, Република Полска 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 зазаштита 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 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   

3 октомври 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

3874. 
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, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 
по Известувањето за концентрација поднeсено од 
Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Бел-
град (Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. 
Beograd), Булевар Зорана Ѓинѓиќа 8а, Нов Белград, Ре-
публика Србија, преку полномошник Леонид Ристев, 
адвокат од Скопје, на седница одржана на ден 
3.10.2016 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува дека концентрацијата со која Србија 

Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград 
(Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. 
Beograd) друштво со седиште на адреса Булевар Зорана 
Ѓинѓиќа 8а, Нов Белград, Република Србија ќе стекне 
контрола над Интерактивни кабловски обединети мре-
жи – И.КОМ д.о.о. (Interaktivne kablovske objedinjene 
mreže – I.KOM d.o.o), со седиште на адреса Џона Кене-
дија 10д, Нов Белград, Република Србија, по пат на 
стекнување на удел 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 
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. 08-45  

3 октомври 2016 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3875. 
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, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 
по Известувањето за концентрација поднeсено од Мос-
бургер ГмбХ (Mosburger GmbH), со регистрирано се-
диште на Кетзергасе 112, А – 1232 Виена, Република 
Австрија,преку полномошник Леонид Ристев, адвокат 
од Скопје, на седница одржана на ден 03.10.2016 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата која се однесува 

на стекнување на самостојна контрола од Мосбургер 
ГмбХ (Mosburger GmbH), со регистрирано седиште на 
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Кетзергасе 112, А – 1232 Виена, Република Австрија, 
над работењето за производство на табли и амбалажи 
од брановиден картон кое ќе биде пренесено на ново 
основано друштво во Република Турција, со регистри-
рано седиште на Мумтаз Зејтиноглу Булевар, Организе 
Санаји Болгеси, 26110 Ескесеиш – Турција, од друш-
твата Туркие Шише ве Џам Фабрикалере А.Д. (Türkiye 
Şişe ve Cam Fabrikaları A.) иПашабахче Џам Санаји Ве 
Тиџарет А.Д. (Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 
двете со регистрирано седиште на Шишеџам Генел 
Меркези Ичмелер Маџ. Д100 Карајоулу Џадеси, бр. 
44А 34947, Тузла, Истамбул, Турција, преку купување-
то на 100% од акциите во ново основаното друштво од 
страна на Мосбургер ГмбХ кој припаѓа на Принцхорн 
Групата 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 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,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. 08-46  

3 октомври 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 

3876. 
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, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 
по Известувањето за концентрација поднeсено од МЛС 
Цо. Лтд.(MLS Co. Ltd.), со седиште на Мулинсен Аве-
њу 1, Сиаолан Таун, Џонгшан Сити и Таифенг Индус-
триал Мидл Авењу 42, Сиаолан Таун, Џонгшан Сити, 
Кина,преку полномошник Леонид Ристев, адвокат од 
Скопје, на седница одржана на ден 17.10.2016 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата која се однесува 

на стекнување на самостојна контрола од МЛС Цо. 
Лтд.(MLS Co. Ltd.), со седиште на Мулинсен Авењу 1, 
Сиаолан Таун, Џонгшан Сити и Таифенг Индустриал 
Мидл Авењу 42, Сиаолан Таун, Џонгшан Сити, Кина 
над друштвото Ледванс ГмбХ (Ledvance GmbH), со се-
диште на Паркринг 29-33, 85748 Гарчинг, Германија и 
над друштвото Ледванс ЛЛЦ (Ledvance LLC), со се-
диште на адреса Корпорејшн Траст Центар, 1209 
Оринџ Стрит, Њу Касл Каунти, Делавер 19801, Соеди-
нети Американски Држави иако потпаѓа под одредбите 
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има 

за последица значително спречување, ограничување 
или нарушување на ефективната конкуренција на паза-
рот или на негов суштински дел, особено како резултат 
на создавање или зајакнување на доминантната пози-
ција 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 кон-
куренцијата. 

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  

17 октомври 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 

3877. 
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, 41/14 и 53/16), а постапувајќи 
по Известувањето за концентрација поднeсено од Вес-
тел Тиџарет Аноним Ширкети, со седиште на 
Büyükdere Cad.бр. 199 PK: 34394 Levent 199 Şişli 
/Истанбул, Турција, преку Адвокатско друштво Поле-
нак од Скопје, на седница одржана на ден 17.11.2016 
година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува 
на стекнување самостојна контрола од страна на Вес-
тел Тиџарет Аноним Ширкети, со седиште 
наBüyükdere Cad.бр. 199 PK: 34394 Levent 199 Şişli 
/Истанбул, Турција врз Компал Електроникс Еуропе 
Сп. з о.о. (Compal Electronics Europe Sp. z o.o.), со се-
диште на ул. 1 Pokoju,BiskupicePodgorne 55-040 
Kobierzyce, Полска, по пат на стекнување на удел, 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 зазаштита 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. 
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Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
УП. бр. 08-50  

17 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3878. 
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 Хе-
мофарм а.д. Вршац (Hemofarm a.d. Vršac), со седиште 
на адреса Белградски пат бб, Вршац, Република Србија 
преку Леонид Ристев, адвокат од Скопје, на седница 
одржана на ден 28.11.2016 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Хемо-

фарм а.д. Вршац (Hemofarm a.d. Vršac), со седиште на 
адреса Белградски пат бб, Вршац, Република Србија ќе 
стекне контрола над Велексфарм д.о.о. Белград, со ре-
гистрирано седиште на адреса Војводе Степе 18, Бел-
град, Република Србија, по пат на стекнување на удел, 
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 зазаштита 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. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
Уп. бр. 08-51  

28 ноември 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 

3879. 
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 СБ 
Телеком Лимитед (SB Telecom Limited), со седиште на 
ул. Есперидон бр.12, 4ти кат, 1087, Никозија, Кипар 
(12 Esperidon Street, 4th floor, 1087 Nicosia, Cyprus) пре-
ку Татјана Поповски Булоски, адвокат од Скопје, на 
седница одржана на ден 28.11.2016 година, го донесе 
следното 

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

ком Лимитед (SB Telecom Limited), со седиште на ул. 
Есперидон бр.12, 4ти кат, 1087, Никозија, Кипар ќе 
стекне контрола над друштвото ИОООАлтернативнаја 
Цифроваја Сет, (IOOO Alternativnaya Tsifrovaya Set), со 
седиште на булевар Пушкин, згр.39, стан 3, блок Г5, 
десно крило, 220092 Минск, Република Белорусија и 
посредна директна контрола над ООО ТелеСет (OOO 
TeleSet), со регистрирано седиште на булевар Речиц-
киј, згр.6, стан 420, 246027, г.Гомељ, Гомељскаја об-
ласт, Република Белорусија, преку стекнување 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 6.000,00 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  

28 ноември 2016 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3880. 
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), постапувајќи по известува-
њето за планирано доделување на државна помош бр. 
03-93/6 од 3.2.2016 година на Агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.4.2016 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Оперативниот план за активни програми и мерки за 

вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 го-
дина како и измените и дополнувањата на Оперативни-
от план за активни програми и мерки за вработување и 
услуги на пазарот на трудот за 2016 година претставу-
ва шема на помош согласно член 4 став (1) од Законот 
за контрола на државната помош. 

1. Развој на претприемништвото – Програма за са-
мовработување содржана во Оперативниот план за ак-
тивни програми и мерки за вработување и услуги на 
пазарот на трудот за 2016 како и измените и дополну-
вањата на Оперативниот план за активни програми и 
мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 
2016 година со која се планира доделување на средства 
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во вкупен износ од 205.745.300,00 денари, при што 
121.315.300 денари од Буџетот на Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија (АВРМ)- Потсметка 
активни програми и мерки за вработување кон УНДП и 
84.430.000,00 денари од Буџетот на Министерството за 
труд и социјална политика кон АВРМ кон УНДП, на-
менета за вработување на 960 невработени лица од еви-
денцијата на АВРМ на активни баратели на работа вра-
ботени во 910 новоотворени микро претпријатија за 
нивно поддржување во основање сопствена фирма, 
формализирање на веќе постоечката (неформална) деј-
ност и во создавање дополнителни вработувања во 
врска со следниве намени: 

- Грант во износ од 201.600,00 денари по ново отво-
рено претпријатие, од кои 185.000,00 денари во вид на 
директна поддршка за набавка на опрема и/или репро-
материјали, додека останатите 16.600,00 денари служат 
за поддршка  во вид на основна обука за претприем-
ништво и водење бизнис во времетраење од најмалку 
30 часа, ваучер систем за изработка на бизнис план и 
поддршка при регистрирање на бизнисите не претста-
вува државна помош во смисла на член 5 став (1) од За-
конот за контрола на државната помош заради фактот 
што истата нема односно не може да има влијание врз 
конкуренцијата и трговијата 

- Грант во износ од 92.000,00 денари како финан-
сиска поддршка за дополнителни вработени лица за 50 
претпријатија во вкупен износ од 4.600.000,00 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) и истата не е државна помош сог-
ласно член 9 став (1) од Законот за контрола на држав-
ната помош, при што доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/2011). 

Во реализација на оваа програма значење му се да-
ва на категоријата – млади до 29 години за нивна под-
дршка во основање сопствена фирма, формализирање 
на веќе постоечката (неформална) дејност и во создава-
ње на дополнителни вработувања, при што е предвиде-
но опфат од 300 невработени млади лица од евиденци-
јата на АВРМ на активни баратели на работа, во вку-
пен износ од 64.295.406,00 денари.  

1.2 Програма за самовработување на лицата со ин-
валидност содржана во Оперативниот план за активни 
програми и мерки за вработување и услуги на пазарот 
на трудот за 2016 година со која се планира доделува-
ње на средства во вкупен износ од 49.400.000,00 дена-
ри од Буџетот од 2015 година на АВРМ- потсметка ак-
тивни програми и мерки за вработување кон УНДП, за 
300 невработени лица од кои, 100 лица со попреченост 
од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на ра-
бота и 200 дополнителни лица вработени во почетните 
бизниси, за целта: зголемување на пристапот и учес-
твото на лицата со попреченост, како и зголемување на 
можностите  на пазарот на трудот за нивно вработу-
вање. Оваа програма вклучува обука за претприемниш-
тво, помош при развивање на одржлив бузнис-план и 
регистрација на дејност, неповратни грантови во форма 
на опрема и материјали, и менторство во време на за-
почнување на бизнисот и истата не претставува држав-

на помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош заради фактот што нема 
односно не може да има влијание врз конкуренцијата и 
трговијата. 

2. Програмата Субвенционирани работни места ко-
ја ќе се реализира за следниве намени: 

2.1 Програма за поддршка на микро и мали прет-
пријатија за создавање на нови работни места содржа-
на во Оперативниот план за активни програми и мерки 
за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 
година како и измените и дополнувањата на Оператив-
ниот план за активни програми и мерки за вработување 
и услуги на пазарот на трудот за 2016 година со која се 
планира доделување на средства  во вкупен износ од 
13.800.000,00 денари од Буџетот на АВРМ – Потсметка 
на активните програми и мерки за вработување кон 
УНДП, при што ќе бидат опфатени 150 невработени 
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 
работа, и која програма ќе се реализира на следствен 
начин:  

неповратен грант во форма на опрема и материјали 
во вредност од 92.000,00 денари со кое ќе се поддржи 
создавање на нови работни места во претпријатија кои 
биле регистрирани најмалку една година, ги исполниле 
сите обврски за даноци и придонеси за социјално оси-
гурување и кои не го намалиле бројот на вработени во 
шесте месеци пред поднесување на апликацијата, прет-
ставува помош од мало значење (de minimis) во смисла 
на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на 
државната помош и член 4 од Уредбата за условите и 
постапката за доделување на помош од мало значење 
(de minimis) и истата не е државна помош согласно 
член 9 став (1) од Законот за контрола на државната 
помош, при што доделувањето на помошта од мало 
значење (de minimis) треба да се врши во согласност со 
Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/2011). Во реализа-
ција на оваа програма значење му се дава на категори-
јата – млади лица до 29 години, при што за 80 неврабо-
тени лица од евиденцијата на АВРМ на активни бара-
тели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен 
износ од 7.360.000,00 денари. 

2.2 Финансиска поддршка за мобилност на работна 
сила со која заради поддршка на создавање на работни 
места во микро и малите претпријатија ќе бидат опфа-
тени 50 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на 
активни баратели на работа во вкупен износ од 
4.600.000,00 денари од Буџетот на АВРМ- Потсметка 
на активни програми и мерки за вработување, и која 
програма ќе се реализира на следен начин: 

неповратен грант во форма на финансиски средства 
во вредност од 92.000,00 денари со кое ќе се поддржи 
создавање на работни места со полно работно време во 
микро и малите претпријатија кои: биле регистрирани 
најмалку една година; ги исполниле сите обврски за да-
ноци и придонеси за социјално осигурување заклучно 
со денот на аплицирањето; не го намалиле бројот на 
вработени во шесте месеци пред поднесување на апли-
кацијата; претпријатија кои се занимаваат со производ-
ствена дејност; претпријатија кои исплатиле 15.000 де-
нари нето плата месечно во претходните 6 месеци; ли-
цата кои ќе се вработат преку ова мерка да не биле вра-
ботени  во истата фирма во претходните 2 години; и 
минимална одалеченост од населено место на работо-
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давач до населено место на вработеното лице  да изне-
сува 30 и повеќе километри претставува помош од ма-
ло значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) 
точка 4) од Законот за контрола на државната помош и 
член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделу-
вање на помош од мало значење (de minimis) и истата 
не е државна помош согласно член 9 став (1) од Зако-
нот за контрола на државната помош, при што доделу-
вањето на помошта од мало значење (de minimis) треба 
да се врши во согласност со Уредбата за условите и по-
стапката за доделување на помош од мало значење (de 
minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр. 141/2011). Во реализација на оваа програма значе-
ње му се дава на категоријата – млади лица до 29 го-
дини, при што за 20 невработени лица од евиденцијата 
на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обез-
бедени средства во вкупен износ од 1.840.000,00 де-
нари.  

2.3 Програма за условен паричен надоместок за 
субвенционирано вработување на лица во социјален 
ризик која се планира да се реализира со вклучување 
на 166 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на 
активни баратели на работа, во вкупен износ од 
16.882.200,00 денари од Буџетот на Министерството за 
труд и социјална политика (кредит на СБ) за АВРМ и 
истата е насочена кон лицата евидентирани како невра-
ботени во АВРМ а кои се во социјален ризик, при што 
програмата нуди три вида на поволности кои работода-
вачот може да ги избере:  

- шест месеци субвенционирање на бруто плата на 
работното место кај работодавачи кои ќе вработат ре-
гистрирани невработени лица, кои што се во социјален 
ризик, при што истиот се обврзува да ги задржи овие 
лица на работен однос најмалку уште дополнителни 
шест месеци; 

- шест месеци субвенционирање на нето плата за 
работното место кај  работодавачи кои ќе вработат ре-
гистрирани невработени лица, кои што се во социјален 
ризик, и шеесет месечно ослободување од плаќање на 
придонеси од задолжително социјално осигурување; 

- шест месеци субвенционирање на нето плата  за 
работното место кај  работодавачи кои ќе вработат ре-
гистрирани невработени лица, кои што се во социјален 
ризик, и триесет и шест месечно ослободување од пла-
ќање на придонеси од задолжително социјално осигу-
рување и персонален данок на доход со обврска работ-
никот да се задржи дополнителни  дванаесет месеци на 
работа. 

Субвенцијата се планира да се плаќа во две различ-
ни износи за две категории на лица: 

- за лицата кои немаат квалификации а кои ќе бидат 
вработени ќе добиваат субвенција за бруто месечна 
плата во износ од 13.500,00 денари на првите 6 месеци 
од периодот на субвенционираното вработување, кое 
треба да трае најмалку 12 месеци, при што и на работо-
давачот исто така ќе му се исплаќаат по 5.000,00 дена-
ри месечно по вработено лице за намената покривање 
на трошоците за обука и материјали, со што вкупните 
износи на субвенциите кои ќе им се исплаќаат на рабо-
тодавачите ќе изнесуваат 18.500,00 денари; 

- за лицата со повисок степен на образование или 
кои ќе бидат вработени на места на кои се извршуваат 
покомплексни работни задачи ќе добиваат субвенција 
за бруто месечна плата во износ од 17.000,00 денари на 
првите 6 месеци од периодот на субвенционираното 
вработување, кое треба да трае најмалку 12 месеци,  

при што и на работодавачот исто така ќе му се испла-
ќаат по 5.000,00 денари месечно по вработено лице за 
намената покривање на трошоците за обука и матери-
јали, со што вкупните износи на субвенциите кои ќе им 
се исплаќаат на работодавачите ќе изнесуваат 
22.000,00 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) и истата не е државна помош сог-
ласно член 9 став (1) од Законот за контрола на држав-
ната помош, при што доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/2011). Во реализа-
ција на оваа програма значење му се дава на категори-
јата – млади лица до 29 години, при што за 60 неврабо-
тени лица од евиденцијата на АВРМ на активни бара-
тели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен 
износ од 6.102.000,00 денари. 

2.4 Субвенционирано вработување за невработени 
лица преку ослободување од придонеси/персонален да-
нок на доход (Проект ,,Македонија вработува”) која се 
планира да се реализира со вклучување на 5.000 невра-
ботени лица од евиденцијата на активни баратели на 
работа на АВРМ, во вкупен износ од 507.540.000,00 де-
нари годишно (42.295.000,00 денари месечно) од Буџе-
тот на РМ со цел да се поттикнат претпријатијата да 
вработуваат невработени лица на возраст 15-58 години 
до пензионирање, и со тоа сите работодавачи кои ќе 
вработуват регистрирани невработени лица од оваа ка-
тегорија, во согласност со одредбите од Законот за вра-
ботување и осигурување во случај на невработеност, ќе 
бидат ослободени од плаќање на персонален данок на 
доход/придонеси од задолжително социјално осигуру-
вање во зависност од тоа за која категорија на неврабо-
тени лица станува збор. Поточно за: 

- работодавач од приватниот сектор кој по претход-
но поднесено барање до Агенцијата ќе вработи невра-
ботено лице до 29 години возраст со полно работно 
време, кај кого нема намалување на бројот на вработе-
ните на неопределено време сметано од 31.12.2013 го-
дина до денот на вработувањето на нови работници, 
освен во случаи на смрт или пензионирање, ќе биде ос-
лободен од плаќање на придонеси од задолжително со-
цијално осигурување. Периодот на ослободување од 
плаќање на придонесите од задолжително социјално 
осигурување се однесува на период од 12 месеци, со 
обврска да го задржат на работа субвенционираниот 
млад работник уште 12 месеци по истекот на периодот 
во кој што е ослободен од плаќање придонеси од за-
должително социјално осигурување.  

- работодавач кој ќе вработи невработено лице до 
35 години возраст  

- кое претходно немало засновано работен однос 
или 

- кое претходно имало засновано работен однос, но 
пред вработувањето согласно оваа мерка немало засно-
вано работен однос најмалку 3 месеци. Ослободување-
то од плаќање на придонеси од задолжително социјал-
но осигурување и персонален данок на доход се одне-
сува за период во траење од 36 месеци сметано од де-
нот на вработувањето, при што рабодотавачот е дол-
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жен да го задржи на работа вработеното лице уште 12 
месеци, по истекот на периодот за којшто е ослободен 
од плаќање придонеси од задолжително социјално оси-
гурување и персонален данок на доход 

- работодавач кој ќе вработи невработено лице на 
возраст од 35-50 години, кое во последните 15 години 
било најмалку 10 години невработено и најмалку три 
месеци пред вработувањето немало заснован работен 
однос согласно ова мерка; 

- работодавач кој ќе вработи невработено лице на 
возраст над 50 години и тоа: 

- невработено лице  кое е родител на три или повеќе 
деца и кое најмалку три месеци пред вработувањето 
немало заснован работен однос; 

- самохран родител и член на еднородителско се-
мејство кое најмалку три месеци пред вработувањето  
немало заснован работен однос ; 

- приматели на социјална парична помош; 
- деца без родители и родителска грижа; 
- жртви на семејно насилство; 
- инвалидно лице со утврдена инвалидност соглас-

но Закон за вработување на инвалидни лица и лице со 
утврдена намалена работна способност или професио-
нална неспособност за работа за 50% согласно пропи-
сите од пензиското и инвалидското осигурување; 

- професионални војници на кои им престанал ра-
ботниот однос согласно Законот за служба во Армијата 
на Република Македонија 

- родители на деца со пречки во развојот кои се ко-
рисници на посебен додаток најмалку три месеци пред 
вработувањето согласно ова мерка 

- работодавач кој ќе вработи невработено лице на 
возраст над 58  години кое во последните две години 
пред вработувањето согласно ова мерка немало засно-
вано работен однос. Работодавачот при вработување на 
невработени лица од оваа категорија ќе биде ослободен 
од плаќање на придонеси од задолжително социјално 
осигурување во траење од 60 месеци од денот на вра-
ботувањето, при што истиот е обврзан да го задржи на 
работното место за период од 12 месеци, по истекот на 
рокот во кој што е ослободен од плаќање на придонеси 
од задолжително социјално осигурување.  

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) и истата не е државна помош сог-
ласно член 9 став (1) од Законот за контрола на држав-
ната помош, при што доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/2011). 

2.5 Субвенционирани работни места за лицата со 
инвалидност во вкупен износ од 200.300.000,00 денари 
од Буџетот на АВРМ- потсметка на Посебниот фонд за 
лицата со инвалидност, наменети за 300 невработени 
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 
работа со инвалидност согласно Законот за вработува-
ње на лица со инвалидност и одредбите од Правилни-
кот за доделување неповратни грантови од Посебниот 
фонд и која има за цел зголемување на вработливоста и 
можностите на пазарот на трудот на невработените ли-
ца со инвалидност претставува државна помош во 
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 

државната помош, како хоризонтална помош која се 
доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) 
точка 14) од Законот за контрола на државната помош, 
и истата е помош за вработување на инвалидизирани 
лица согласно член 29 и член 31 од Уредбата за усло-
вите и постапката за доделување на хоризонтална по-
мош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 
03/14) при што доделувањето на истата е дозволено. 

3. Програмата Обуки содржана во Оперативниот 
план за активни програми и мерки за вработување и ус-
луги на пазарот на трудот за 2016 година, која ќе се ре-
ализира на начин: 

3.1 Обука кај познат работодавач за реализација на 
која се планират да се доделуваат средства во вкупен 
износ од 6.785.100,00 денари од ИПА – втор директен 
грант кон АВРМ и со која ќе бидат опфатени 300 нев-
работени лица од евиденцијата на активни баратели на 
работа на АВРМ со приоритет на лицата со основно и 
средно образование, при што на невработените лица ќе 
им се обезбедува обука за извршување на задачите кои 
се бараат на работното место понудено од работодава-
чот 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) и истата не претставува државна 
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола 
на државната помош. Доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/2011).  

Во реализацијата на оваа програма значење му се 
дава на категоријата – млади лица до 29 години, при 
што за 90 невработени лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени 
средства во вкупен износ од 2.035.530,00 денари. 

3.2 Обука на работното место со субвенционирано 
вработување за реализација на која се планират да се 
доделуваат средства во вкупен износ од 38.454.000,00 
денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни 
програми и мерки за вработување со која ќе бидат оп-
фатени 290 невработени лица од евиденцијата на ак-
тивни баратели на работа на АВРМ со цел евидентира-
ните невработени лица да се стекнат со стручни знаења 
и вештини за извршување на работните задачи и пот-
тикнување вработување на евидентираните невработе-
ни лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на тру-
дот (ранливи категори на невработени лица), при што 
во оваа категорија на невработени лица се сметат: мла-
ди лица до 29 години со ниски квалификации, жртви на 
семејно насилство, деца без родители и родителска 
грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, 
родители на деца на улица, самохрани родители, Роми, 
осудени лица по отпуштање од казнено поправна уста-
нова, невработени лица евидентирани во АВРМ нај-
малку 1 година, млади невработени лица евидентирани 
во АВРМ најмалку 6 месеци, родители на деца со преч-
ки во развојот, како и родители на 3 и повеќе деца 

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) и истата не претставува државна 
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола 
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на државната помош. Доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/2011). 

Во реализацијата на оваа програма значење му се 
дава на категоријата – млади лица до 29 години, при 
што за 87 невработени лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени 
средства во вкупен износ од 11.536.200,00 денари. 

3.3 а) Обука за задоволување на побарувани зани-
мања на пазарот на трудот во вкупен износ од 
35.236.400 денари, при што 13.316.400 денари од буџе-
тот на АВРМ – Потсметка на активни програми и мер-
ки за вработување и 21.920.000,00 денари од ИПА- 
трет директен грант кон АВРМ, мерка со која ќе бидат 
опфатени 643 невработени лица од евиденцијата на ак-
тивни баратели на работа на АВРМ и која има за цел 
зголемување на вработливоста на невработените лица 
преку стекнување знаења и вештини за занимања бара-
ни на пазарот на трудот не претставува државна помош 
во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 
државната помош заради фактот што истата нема од-
носно не може да има влијание врз конкуренцијата и 
трговијата. Во реализацијата на оваа програма значење 
му се дава на категоријата – млади лица до 29 години, 
при што за 193 невработени лица од евиденцијата на 
АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбе-
дени средства во вкупен износ од 10.570.920,00 денари. 

3.3 б) Обука за задоволување на побарувани зани-
мања на пазарот на трудот (за глуви и слепи лица)  во 
вкупен износ од 6.200.000,00 денари од буџетот на 
АВРМ – Потсметка на Посебниот фонд за лицата со 
инвалидност, мерка со која ќе бидат опфатени 100 нев-
работени лица со пречки во видот и слухот регистрира-
ни во евиденцијата на активни баратели на работа на 
АВРМ и која има за цел зголемување на вработливоста 
на невработените лица со пречки во видот и слухот 
преку стекнување знаења и вештини за занимања бара-
ни на пазарот на трудот не претставува државна помош 
во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 
државната помош заради фактот што истата нема од-
носно не може да има влијание врз конкуренцијата и 
трговијата. Во реализацијата на оваа програма значење 
му се дава на категоријата – млади лица до 29 години, 
при што за 30 невработени лица  со пречки во видот и 
слухот од евиденцијата на АВРМ на активни баратели 
на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен из-
нос од 1.860.000,00 денари. 

3.4 Обука за напредни ИТ- вештини со која ќе би-
дат опфатени 332 невработени лица од евиденцијата на 
АВРМ на активни баратели на работа од кои најмногу 
30 лица кои што се во работен однос, во вкупен износ 
од 21.423.000,00 денари од кои 18.265.500,00 од ИПА 
трет директен грант кон АВРМ и 3.157.500,00 денари 
од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми 
и мерки за вработување, со која се има за цел надграду-
вање на вештините на евидентираните активни барате-
ли на работа во областа на информатичката технологи-
ја со цел да се зголеми нивната конкурентност и мож-
ности на пазарот на трудот не претставува државна по-
мош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контро-
ла на државната помош заради фактот што истата нема 
односно не може да има влијание врз конкуренцијата и 
трговијата.  Во реализацијата на оваа мерка значење му 

се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при 
што за 150 невработени лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени 
средства во вкупен износ од 9.679.066,00 денари. 

3.5 Обука за возачи за Ц и Е – категорија со која ќе 
бидат опфатени 60 лица, во вкупен износ од 
2.172.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка 
за активни програми и мерки за вработување, со која се 
има за цел зголемување на вработливоста на евиденти-
раните невработени лица преку стекнување на вештини 
согласно побарувањата во сообраќајната струка и иска-
жаните потреби за работна сила во ова стопанска гран-
ка и нивно вработување не претставува државна по-
мош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контро-
ла на државната помош заради фактот што истата нема 
односно не може да има влијание врз конкуренцијата и 
трговијата.  Во реализацијата на оваа мерка значење му 
се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при 
што за 18 невработени лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени 
средства во вкупен износ од 651.600,00 денари. 

3.6 Обука за стекнување на вештини од стари занае-
ти за реализација на која се планират да се доделуваат 
средства во вкупен износ од 1.119.600,00 денари од бу-
џетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и 
мерки за вработување со која ќе бидат опфатени 20 
невработени лица со цел да се поттикнат невработени-
те лица за стекнување со вештини од традиционални 
стари занаети, преку финансиска помош во обуки не 
претставува државна помош во смисла на член 5 став 
(1) од Законот за контрола на државната помош заради 
фактот што истата нема односно не може да има влија-
ние врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата 
на оваа програма значење му се дава на категоријата – 
млади лица до 29 години, при што за 6 невработени ли-
ца од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 
работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ 
од 335.880,00 денари. 

3.7 а) Практиканство 1 во вкупен износ од 

18.600.000,00 денари од ИПА- втор и трет  директен 

грант кон АВРМ и во која ќе бидат опфатени 1.000 

невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на 

активни баратели на работа со цел невработените лица 

до 29 годишна возраст со средно и високо образование 

да имаат можност да се здобијат со практични вештини 

и искуство кај работодавач од приватен сектор не прет-

ставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од 

Законот за контрола на државната помош заради фак-

тот што истата нема односно не може да има влијание 

врз конкуренцијата и трговијата. 

3.7 б) Практиканство 2 со која ќе бидат опфатени 

500 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ 

на активни баратели на работа, со финансиски средства 

обезбедени од страна на работодавачот со цел неврабо-

тените лица до 29 годишна возраст со средно, високо 

образование и постдипломците  да имаат можност да 

се здобијат со практични вештини и искуство кај рабо-

тодавач од приватен сектор заради нивно овозможува-

ње подготвени да се вклучат на пазарот на трудот не 

претставува државна помош во смисла на член 5 став 

(1) од Законот за контрола на државната помош заради 

фактот што истата нема односно не може да има влија-

ние врз конкуренцијата и трговијата. 
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3.7 в) Работно оспособување на лица во образовен 
процес (средношколци и студенти) во вкупен износ од 
15.590.250,00 денари ИПА - трет  директен грант кон 
АВРМ и во која ќе бидат опфатени 1500 невработени 
лица средношколци и студенти заради нивна поддршка 
за полесна трансформација од школо на работа за да се 
стекнат со практично искуство и знаење преку работа 
во приватни фирми не претставува државна помош во 
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 
државната помош заради фактот што истата нема од-
носно не може да има влијание врз конкуренцијата и 
трговијата. 

3.8 Анкета за потреба од вештини на пазарот на 
трудот во вкупен износ од  161.200,00 денари од буџе-
тот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мер-
ки за вработување, со која мерка ќе бидат опфатени 26 
невработени лица од евиденцијата на АВРМ на актив-
ни баратели на работа, при што невработени млади ли-
ца до 29-годишна возраст со средно и високо образова-
ние ќе бидат ангажирани во определени временски пе-
риод за телефонско анкетирање на работодавачи за 
нивните потреби од вештини на пазарот на труд преку 
,,мини кол – центар” не претставува државна помош во 
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 
државната помош заради фактот што истата нема од-
носно не може да има влијание врз конкуренцијата и 
трговијата.  

3.9 Обука за основни вештини за вработување 
(странски јазици и компјутери) во вкупен износ од 
7.440.000,00 денари од ИПА – втор директен грант кон 
АВРМ и со која ќе бидат опфатени 1.200 невработени 
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 
работа со цел на невработените лица да им се обезбеди 
стекнување на знаење од странски јазици и компјутер-
ски вештини не претставува државна помош во смисла 
на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната 
помош заради фактот што истата нема односно не мо-
же да има влијание врз конкуренцијата и трговија. 

3.9.1 Обука за основни вештини за вработување на 
млади лица до 29 години (странски јазици и компју-
тери) содржана во измените и дополнувањата на Опе-
ративниот план за активни програми и мерки за врабо-
тување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, 
во вкупен износ од 12.400.000,00 денари од буџетот на 
АВРМ – Потсметка на активни програми и мерки за 
вработување и со која ќе бидат опфатени 2.000 млади 
невработени лица до 29 години од евиденцијата на 
АВРМ на активни баратели на работа со цел на млади-
те невработените лица до 29 години да им се обезбеди 
стекнување на знаење од странски јазици и компјутер-
ски вештини не претставува државна помош во смисла 
на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната 
помош заради фактот што истата нема односно не мо-
же да има влијание врз конкуренцијата и трговија. 

3.10 Обука за стекнување квалификации според мо-
менталните потреби на пазарот на труд (сектор услуги 
и индустрија) во вкупен износ од 2.806.000,00 денари 
од УНДП и со која ќе бидат опфатени 30 невработени 
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 
работа и која мерка има за цел поставување на рамка 
на квалификации според потребите на приватните ком-
пании за два сектора (сектор услуги и индустрија) 
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) и истата не претставува државна 
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола 
на државната помош. Доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/2011).  

Во реализацијата на оваа програма значење му се 
дава на категоријата – млади лица до 29 години, при 
што за 9 невработени лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени 
средства во вкупен износ од 841.800,00 денари. 

3.11 Обука од областа на обезбедувањето во вкупен 
износ од од 420.000,00 денари од буџетот на Комората 
на РМ за приватно обезбедување и со која ќе бидат оп-
фатени 20 невработени лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа со статус на деца без ро-
дител или приматели на социјална парична помош, со 
цел зголемување на вработливоста на евидентираните 
невработени лица преку стекнување на лиценци сог-
ласно побарувањата во обезбедувањето на физичките 
лица и искажаните потреби за работна сила не претста-
вува државна помош согласно член 5 став (1) од Зако-
нот за контрола на државната помош заради фактот 
што истата нема односно не може да има влијание врз 
конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа 
мерка значење му се дава на категоријата – млади лица 
до 29 години, при што за 6 невработени лица од еви-
денцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе 
бидат обезбедени средства во вкупен износ од 
126.000,00 денари.  

3.12 Обука од областа на туризмот во вкупен износ 
од 620.000,00 денари од буџетот на Факултетот за ту-
ризам во Скопје со која ќе бидат опфатени 20 неврабо-
тени лица од евиденцијата на АВРМ на активни бара-
тели на работа, со цел зголемување на вработливоста 
на евидентираните невработени лица преку стекнување 
на сертификати согласно побарувањата во туризмот и 
искажаните потреби за работна сила не претставува 
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош заради фактот што иста-
та нема односно не може да има влијание врз конку-
ренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа мерка 
значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 
години, при што за 6 невработени лица од евиденција-
та на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат 
обезбедени средства во вкупен износ од 186.000,00 де-
нари. 

4. Програма за општинско-корисна работа содржа-
на во Оперативниот план за активни програми и мерки 
за вработувањеи услуги на пазарот на трудот за 2016 
година во вкупен износ од 8.940.000,00 денари, при 
што 7.440.000,00 денари од буџетот на АВРМ- Пот-
сметка за активни програми и мерки за вработување 
кон УНДП и 1.500.000,00 денари од буџет на УНДП, и 
со која мерка ќе бидат опфатени 200 невработени лица 
од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на ра-
бота цел обезбедување социјална вклученост на потеш-
ко вработливи лица заради стекнување на одредени 
вештини и нивно постепено вклучување на пазар на 
труд не претставува државна помош согласно член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош 
заради фактот што истата нема односно не може да има 
влијание врз конкуренцијата и трговијата.  Во реализа-
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цијата на оваа програма значење му се дава на катего-
ријата – млади лица до 29 години, при што за 60 невра-
ботени лица од евиденцијата на АВРМ на активни ба-
ратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вку-
пен износ од 2.682.000,00 денари. 

5. Пилот Програми – Поддршка за брзорастечки 
фирми содржана во Оперативниот план за активни 
програми и мерки за вработување и услуги на пазарот 
на трудот за 2016 година, со која се предвидува да се 
опфатат 30 невработени лица од евиденцијата на 
АВРМ на активни баратели на работа (најмалку 3 нев-
работени лица по фирма) кај 10 микро и мали претпри-
јатија производно ориентирани или кои обезбедуваат 
модерни услуги (ИТ и сл.), во вкупен износ на средства 
од 6.642.000,00 денари од буџетот на АВРМ- Потсмет-
ка на активни програми и мерки за вработување, и која 
мерка има за цел да го стимулира растот на домашните 
компании и зголеми бројот на работни места преку 
субвенционирање на средства за набавка на опрема, и 
истата се предвидува да се реализира на следствен на-
чин: 

- одобрување на средства за набавка на опрема во 
максимален износ од 615.000,00 денари по фирма, при 
што опремата нема да можат да ја отуѓат минимум 3 
години, но под обврска фирмата да вработи минимум 
уште 3 лица од моментот на набавката на опремата и 
истите да ги задржи или да го зголеми бројот на новов-
работени лица во времетраење на периодот од 3 години 

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) и истата не претставува државна 
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола 
на државната помош. Доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/2011).  

Во реализацијата на оваа програма значење му се 
дава на категоријата – млади лица до 29 години, при 
што за 9 невработени лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа кај 10 микро и мали 
претпријатија производно ориентирани или кои обезбе-
дуваат модерни услуги (ИТ и сл.) ќе бидат обезбедени 
средства во вкупен износ од 1.992.600,00 денари.  

5.2 Субвенционирано вработување на невработени 
физички лица за згрижување и чување на деца до 6 го-
дишна возраст во домашни услови во вкупен износ од 
3.780.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка 
за активни програми и мерки за вработување со кој се 
предвидува да се опфатат 60 невработени лица од еви-
денцијата на АВРМ на активни баратели на работа (со 
намера да се активират на пазарот на трудот ранливи 
категориви пр. самохрани родители) и која ќе се реали-
зира на следствен начин: 

- поддршка во вид на субвенција на плата во бруто 
износ од 7.000 денари за временски период од 9 ме-
сеци, при што и родителот на згриженото дете ќе пар-
тиципира со 7.000 денари бруто износ т.е. вкупно 
14.000 денари бруто плата во период од 9 месеци 

претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош, 
како хоризонтална помош која се доделува за вработу-
вање во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот 

за контрола на државната помош, и истата е помош за 
вработување на невработени лица кои активно бараат 
работа во форма на субвенции на плата согласно член 
29 и член 31 од Уредбата за условите и постапката за 
доделување на хоризонтална помош (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 03/14) при што доделу-
вањето на истата е дозволено. Во реализацијата на оваа 
програма значење му се дава на категоријата – млади 
лица до 29 години, при што за 18 млади невработени 
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 
работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ 
од 1.134.000,00 денари. 

5.3 Обука на лица кои се во работен однос во вку-
пен износ од 270.000,00 денари од буџетот на АВРМ - 
Потсметка за активни програми и мерки за вработува-
ње со кој се предвидува да се опфатат 30 лица и која 
има за цел да се зголемат вештините на лицата кои се 
веќе во работен однос, а кои сакаат да учествуваат во 
обуки за стекнување на знаења и вештини за занимања 
кои се барани на пазарот на трудот, при што 50% од 
трошоците ги покрива АВРМ додека со другите 50% 
учествува самото лице, не претставува државна помош 
согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на 
државната помош заради фактот што истата нема од-
носно не може да има влијание врз конкуренцијата и 
трговијата.  

5.4 Финансиска поддршка за отворање на приватни 
детски градинки во вкупен износ од 6.000.000,00 дена-
ри од буџетот на АВРМ- Потсметка за активни програ-
ми и мерки за вработување со која се предвидува да се 
опфатат 40 невработени лица односно да се отворат 10 
приватни градинки и која би се реализирала на след-
ствен начин: 

- на заинтересираните физички или правни лица 
кои ќе отворат приватна деткса градинка ќе им се одо-
бри неповратна финансиска помош (грант) во износ од 
600.000,00 денари по градинка, под услов: 

- одобрените средства да ги користат за набавка на 
основни средства; 

- набавените основни средства не ќе можат да ги 
отуѓат минимум 3 години од периодот на извршената 
набавка; 

- треба да се реализираат дополнителни 4 нови вра-
ботувања од периодот на отворање на градинката и 
тоа: 2 лица воспитувачи и 2 лица негователки и исите 
да ги задржи во работен однос минимум во наредните 
18 месеци 

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) и истата не претставува државна 
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола 
на државната помош. Доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis). 

5.5 Финансиска поддршка за отворање на приватни 
домови за стари лица во вкупен износ од 7.500.000,00 
денари од буџетот на АВРМ- Потсметка за активни 
програми и мерки за вработување со која се предвиду-
ва да се опфатат 40 невработени лица односно да се от-
ворат 10 приватни домови за стари лица и која би се 
реализирала на следствен начин: 
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- на заинтересираните физички или правни лица 
кои ќе отворат приватен дом за стари лица ќе им се 
одобри неповратна финансиска помош (грант) во износ 
од 750.000,00 денари за еден дом за стари лица, под ус-
лов: 

- одобрените средства да ги користат за набавка на 
основни средства; 

- набавените основни средства не ќе можат да ги 
отуѓат минимум 3 години од периодот на извршената 
набавка; 

- треба да се реализираат дополнителни 4 нови вра-
ботувања од периодот на отворање на домот за стари 
лица и исите да ги задржи во работен однос минимум 
во наредните 18 месеци 

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) и истата не претставува државна 
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола 
на државната помош. Доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis). 

6. Услуги за вработување содржана во Оперативни-
от план за активни програми и мерки за вработување и 
услуги на пазарот на трудот за 2016 година, која се 
планира да се реализира преку следниве категори: 

- помош при барање на работа преку обезбедување 
информации за пазарот на трудот (информации за пот-
ребни занимања, слободни работни места и услови за 
работа), помош при изработка на CV, советување за 
вработување и развивање на индивидуален план за вра-
ботување, и со која ќе бидат опфатени 10.000 неврабо-
тени лица евидентирани  во регистарот на АВРМ со 
цел невработените лица да стекнат вештини за поефи-
касно барање на работа, во вкупен износ од 
3.360.000,00 денари од Буџетот на АВРМ. Во реализа-
цијата на оваа мерка приоритет им се дава на категори-
јата - млади лица до 29 години за стекнување со вешти-
ни за поефикасно барање на работа, при што се плани-
ра опфат на корисници 3000 невработени млади лица 
од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на ра-
бота и потребни средства во износ од 1.008.000,00 де-
нари; 

- мотивациски обуки за советување на невработени-
те лица околу техниките на барање работа (индивиду-
ални и групни сесии) со цел зголемување на мотивира-
носта и самодовербата кај невработените лица активно 
да бараат работа и да се обезбедат совети и насоки при 
користење на услигите достапни во АВРМ, и со која ќе 
бидат опфатени 8.000 невработени лица, и тоа млади 
лица на воздраст до 29 години, со предност на оние со 
ниски квалификации и долгорочно невработени лица 
евидентирани во регистарот на АВРМ, во вкупен износ 
од 2.688.000,00 денари од Буџетот на АВРМ. Во реали-
зацијата на оваа мерка приоритет им се дава на катего-
ријата - млади лица до 29 години, при што е предвиде-
но опфат на 2.400 невработени млади лица од еви-
денцијата на АВРМ на активни баратели на работа и 
вкупен износ од средства 806.400,00 денари ; 

- посредување при вработување и помош за работо-
давачите при идентификување и вработување на работ-
ници (опис и формулација на работното место и први-
чен избор на кандидати за работата и организирање ин-

тервјуа за работа) со цел за да се олесни поврзувањето 
на понудата и побарувачката на работна сила, и со која 
ќе бидат опфатени 3000 барања за посредување при 
вработување и вкупен износ на средства од 
1.008.000,00 денари од буџетот на АВРМ; 

- услуги за работодавачите во смисла на доставува-

ње на информации, советување и насоки за услугите и 

програмите достапни во АВРМ, совети за вработување, 

совети од областа на трудовото законодавство, учество 

на саеми за вработување и слично со цел на работода-

вачите да им се понудат квалитетни услуги  за задово-

лување на нивните потреби од работна сила, и со која 

ќе бидат опфатени 5.000 посети на работодавачи и пот-

ребен вкупен износ на средства од 1.680.000,00 денари 

од буџетот на АВРМ; 

- подготовка за вработување и за работа со цел мла-

дите невработени лица да усвојат знаења и да развијат 

вештини што се бараат на пазарот на трудот како под-

готовка за вработување и за работа, за да им се овозмо-

жи полесна и побрза интеграција на пазарот на трудот, 

и со која ќе бидат опфатени 3.000 млади лица на воз-

раст од 18-29 години, кои бараат работа, евидентирани 

во регистарот на АВРМ во вкупен износ од 

1.008.000,00 денари од буџетот на АВРМ; 

- професионална ориентација и кариерно советува-

ње со цел невработените лица кои бараат работа да се 

стекнат со вештини за истражување на можностите за 

кариера, вештини за барање работа и планирање на 

сопствениот кариерен развој, и со која ќе бидат опфа-

тени 1.800 невработени лица и лица на возраст од 18-

29 години, евидентирани во регистарот на АВРМ во 

вкупен износ од 604.800,00 денари од буџетот на 

АВРМ. Во реализација на оваа мерка значење му се да-

ва на категоријата – млади лица до 29 години за нивно 

професионална ориентација и кариерно советување 

при што е предвидено опфат на 540 невработени млади 

лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 

работа во вкупен износ од 181.440,00 денари; 

- услуги за активирање на поединците изложени на 

ризик од социјално исклучување која е насочена кон 

корисниците на социјална помош, долгорочно неврабо-

тените и другите групи кои се соочуваат со конкретни 

пречки за влез на пазарот на трудот, пред да се упатат 

на активните  програми на пазарот на трудот и со која 

ќе бидат опфатени 1.000 невработени лица евидентира-

ни во регистарот на АВРМ кои се припадници на групи 

во ризик од социјално исклучување во вкупен износ од 

2.916.000,00 денари, при што 1.692.000,00 денари се од 

буџетот на АВРМ активни програми и мерки за врабо-

тување кон УНДП, додека 1.224.000,00 денари се даде-

ни од страна на УНДП. Во реализација на оваа мерка 

значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 

години со цел да се зголеми пристапот и учеството на 

младите лица изложени на ризик од социјалното исклу-

чување до услугите и програмите за вработување дос-

тапни во АВРМ, при што е предвидено опфат на 300 

невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на 

активни баратели на работа во вкупен износ од 

874.800,00 денари. 
- Едукација за користење на он-лајн услугите на 

АВРМ со цел да се подобри пристапот и користењето 
на он-лајн услугите на АВРМ и да се едуцираат корис-
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ниците на услугите на АВРМ како подобро да го ко-
ристат он-лине системот на АВРМ, и со која ќе бидат 
опфатени 200 лица во вкупен износ од 900.000,00 дена-
ри од буџетот на АВРМ 

не претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош 
заради фактот што истата нема односно не може да има 
влијание врз конкуренцијата и трговијата. 

 
Уп.бр.10-10  

20 април 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 

3881. 
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. 145/10), а постапувајќи по извесува-
њето за планирано доделување на помош и дополни-
телните информации за формата за известување за ре-
гионална помош бр. 10-63 од 27.12.2016 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 ВИ-
ТЕК МАКЕДОНИЈА ДОО Илинден , на седницата од-
ржана на 29.12.2016 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. 10-63 од 
27.12.2016 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 ВИТЕК МАКЕДОНИЈА ДОО 
Илинден, со седиште: Технолошко индустриска развој-
на зона, б.б. Илинден, Република Македонија, како ко-
рисник на државната помош, утврди дека мерките: 

1.1 Ослободување од плаќање на данок на добивка 
за период од XXX; 

1.2 Ослободување од плаќање на персонален данок 
на доход по основ на примањата на вработените, за пе-
риод од XXX; 

1.3 Ослободување од плаќање на данок на додадена 
вредност  на увозот на добра во Зоната под услов доб-
рата 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 надоместок за 

уредување на градежно земјиште; 
1.6 Изземање од обврската за поднесување гаранци-

ја како инструмент за обезбедување на царински долг 
кој настанал или може да настане по утврдувањето на 
царински дозволените активности или употреба на 
добрата за време на вршење на дејноста и 

1.7 Учество во трошоци за изградба на градежен 
објект претставуваат доделување на државна помош 
преку шема на помош предвидена во Законот за техно-
лошко  индустриски развојни зони („Службен весник 
на РМ“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10 и 

127/2012) за чие доделување не е потребно дополни-
телно 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 зашти-
та на конкуренцијата го одобрила Законот за техно-
лошки  индустриски развојни зони како шема на по-
мош за доделување 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. 10-63 од 27.12.2016 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 ВИТЕК МАКЕДОНИЈА ДОО Илин-
ден, со седиште во Технолошко индустриска развојна 
зона, б.б. Илинден,  Скопје 1, како корисник на држав-
ната помош, утврди дека мерката: 

2.1. Помош за создавање XXX во максимален износ 
од XXX 

Претставува државна помош во смисла на член 5 од 
Законот за контрола на државната помош. Ваквите 
мерки кои се наменети за поддржување на реализација 
на инвестицискиот проект за  производство на хидрау-
лична опрема и услуги, претставуваат регионална по-
мош како индивидуална помош согласно член 4 став 
(1) точка 11 од Законот за контрола на државната по-
мош, при што доделувањето на истата е дозволено. 

 
УП. бр. 10-63  

29 декември 2016 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3882. 
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот 

за контрола на државната помош (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.145/2010), Комисијата за 
заштита на конкуренцијата постапувајќи по известува-
њето за планирано доделување на помош и известува-
њето за дополнителни информации за формата за из-
вестување за регионална помош бр.10-64 од 27.12.2016, 
поднесено од страна на Владата на Република Македо-
нија , како давател на државна помош од страна на Ди-
рекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, 
застапувана и претставувана од страна на директорот 
Виктор Мизо, за доделување на планирана регионална 
помош на КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид, на 
седницата одржана на 29.12.2016 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 и известувањето за дополнителни информации 
за формата за известување за регионална помош бр. 10-
64 од 27.12.2016, поднесено од страна на Владата на 
Република Македонија, како давател на државна по-
мош од страна на Дирекцијата за Технолошки индус-
триски развојни зони, застапувана и претставувана од 
страна на директорот Виктор Мизо, за доделување на 
планирана регионална помош на КОСТАЛ Македонија  
ДООЕЛ Охрид со седиште на ул. „Населено место без 
уличен систем Косел“ Охрид Македонија,како корис-
ник на државната помош, утврди дека мерките: 
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 - Грант за создавање XXX, во максимален износ од 
XXXX, во денарска противвредност, при што износот 
на помошта за едно отворено работно место ќе изнесу-
ва XX во денарска противвредност;  

- Поврат на платениот износ за персоналниот данок 
на доход по основ на плата на вработените во претрпи-
јатието, XXXX, почнувајќи од 1 јануари 2017 година; 

- Поврат на платениот износ на данокот на добивка 
од претпријатието, во период XXXX, почнувајќи од 1 
јануари 2017 година; и  

- Поврат на платениот износ за придонесите за задол-
жително социјално осигурување од платите на вработени-
те во претпријатието во период XXXXXXXXXX, почну-
вајќи од 1 јануари 2017 година 

Претставуваат 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 електрична 
и електронска опрема за моторни возила и претставува 
регионална помош како индивидуална помош согласно 
член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контро-
ла на државната помош, при што доделувањето на ис-
тата е дозволено. 

 
УП. бр. 10-64  

29 декември 2016 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 

3883. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата 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. 10-75 од 
11.12.2015 година, согласно Предлог -Програмата за 
конкурентност, иновации и претприемништво за 2016 
година поднесено од Министерството за економија бр. 
18-7438/1 од  10.12.2015 година, на седницата одржана 
на 28.12.2015 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. 18-7438/1 од 10.12.2015 година, поднесено 
од страна на Министерството за економија, како дава-
тел на државна помош, за планирано доделување на 
помош преку Предлог – Програмата за конкурентност, 
иновации и претприемништво за 2016 година, утврди 
дека:    

Предлог – Програмата за конкурентност, иновации 
и претприемништво за 2016 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 Предлог – Програ-
мата за конкурентност, иновации и претприемништво 
за 2016 година под наслов  Поддршка на занаетчиство-
то во Република Македонија во вкупен износ од 
2.510.000,00 денари  која ќе се реализира преку следни-
ве активности: 

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-
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 Предлог – Програ-
мата за конкурентност, иновации и претприемништво 
за 2016 година под наслов Финансиска поддршка за 
женско претприемништво во вкупен износ од 
2.000.000,00 денари при што предмет на мерката е суб-
венционирање на претпријатија во сопственост на же-
ни (над 50%) и управувани од жени, државјани на Ре-
публика Македонија, преку кофинансирање на 70% од 
докажаните трошоци но не повеѓе од 120.000,00 де-
нари, 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 Предлог – 
Програмата за конкурентност, иновации и претприем-
ништво за 2016 година под наслов Надоместување на 
дел од трошоците на деловните субјекти за сертифика-
ција на системи за квалитет според ISO стандарди во 
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вкупен износ од 800.000,00 денари при што предмет на 
мерката е надомесување на дел од трошоците на делов-
ните субјекти за сертификација на системи за квалитет 
според ISO стандарди и тоа 70% од докажаните трошо-
ци на деловните субјекти, но не повеќе од 100.000,00 
денари поединечно за секој деловен субјект – барател 
на средствата претставува државна помош во смисла 
на член  5 став (1) од  Законот за контрола на државна-
та помош, која како хоризонтална помош во смисла на 
член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на 
државната помош и како шема на помош во смисла на 
член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на 
државната помош ја доделува Министерството за еко-
номија, при што доделувањето на истата е дозволено 
како помош за иновативни советодавни услуги и за ус-
луги за иновативна 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 доде-
лување на хоризонтална помош (,,Службен весник на 
Република Македонија,, бр. 03/14). 

4. Мерката 4 од дел II, област А. Поддршка и развој 
на мали и средни прептпријатија од Предлог – Програ-
мата за конкурентност, иновации и претприемништво 
за 2016 година под наслов Финансиска поддршка за 
тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и 
модификација на НАССР систем во вкупен износ од 
300.000,00 денари при што предмет на мерката е фи-
нансиска поддршка за тренинг на НАССР тим, за вове-
дување, одржување 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 Предлог – Програ-
мата за конкурентност, иновации и претприемништво 
за 2016 година под наслов Финансиска поддршка за во-
ведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем во вку-
пен износ од 1.800.000,00 денари при што предмет на 
мерката е финансиска поддршка за воведување и сер-
тифицирање на ХАЛАЛ систем, и тоа 70% од докажа-
ните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 
200.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект- 
барател на средствата е државна помош на која не се 
применува Законот за контрола на  државната помош 
согласно член 3 став (2) од  истиот бидејќи се доделува 
во  областа на земјоделството и рибарството. 

6. Мерката 6 од дел II, област А. Поддршка и развој 
на мали и средни прептпријатија од Предлог – Програ-
мата за конкурентност, иновации и претприемништво 
за 2016 година под наслов Кофинансирање на проекти 
за развој и поддршка на МСП и промоција на претпри-
емништвото во Република Македонија во вкупен износ 
од 1.200.000,00 денари при што предмет на мерката е 
кофинансирање на проекти на фондации 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 претприемништво; 
- 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 
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 развој 
на мали и средни прептпријатија од Предлог – Програ-
мата за конкурентност, иновации и претприемништво 
за 2016 година под наслов  Промотивни активности во 
вкупен износ од 280.000,00 денари при што предмет на 
мерката е промовирање на Програмата за конкурен-
тност, иновации и претприемништво за 2016 година 
преку организирање презентации во осумте плански 
региони (Скопски, Југоисточен, Источен, Пелагониски, 
Полошки, Југозападен, Вардарски, Североисточен) не 
претставува државна помош согласно член 5 став (1) 
од Законот за контрола на државната помош. 

 
Уп. бр. 10-75  

 28 декември 2015 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 

3884. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата 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. 10-75 од 
11.12.2015 година, согласно Предлог -Програмата за 
конкурентност, иновации и претприемништво за 2016 
година поднесено од Министерството за економија бр. 
18-7438/1 од 10.12.2015 година, на седницата одржана 
на 28.12.2015 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. 18-7438/1 од 10.12.2015 година, поднесено 
од страна на Министерството за економија, како дава-
тел на државна помош, за планирано доделување на 
помош преку Предлог – Програмата за конкурентност, 
иновации и претприемништво за 2016 година, утврди 
дека:    

Предлог – Програмата за конкурентност, иновации 
и претприемништво за 2016 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 Предлог – Програмата 
за конкурентност, иновации и претприемништво за 
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2016 година под наслов  Поддршка за зголемување на 
конкурентноста на македонската индустрија  во вкупен 
износ од 1.200.000,00 денари која ќе се реализира пре-
ку следниве 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 одделни сектори од Преработувачката индустри-
ја во вкупен износ од 300.000,00 денари  при што Ми-
нистерството за економија кофинансира и ги надомес-
тува трошоците на организаторите и реализаторите на 
обуките во висина од 75% од докажаните трошоци за 
ваков вид специјализирани обуки (длабински и детал-
ни технолошки обуки) во одделни сектори од Прерабо-
тувачката индустрија  

претставува државна помош на која не се примену-
ва Законот за контрола на државната помош согласно 
член 3 од истиот закон бидејќи таквата помош се доде-
лува во областа на земјоделството и рибарството т.е. 
преработувачката индустрија. 

2. Мерката 2 од дел II, област  Б. Имплементација 
на индустриската политика од Предлог – Програмата 
за конкурентност, иновации и претприемништво за 
2016 година под наслов Поддршка на патенти во вку-
пен износ од 300.000,00 денари при што предмет на 
мерката е надоместување на дел од трошоците на ино-
ваторите во износ од 75% од докажаните трошоци, но 
не повеќе од 75.000,00 денари поединечно за секој ба-
рател на средствата 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 

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). 

 
Уп. бр. 10-75  

28 декември 2015 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 

3885. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата 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. 10-75 од 
11.12.2015 година, согласно Предлог -Програмата за 
конкурентност, иновации и претприемништво за 2016 
година поднесено од Министерството за економија бр. 
18-7438/1 од  10.12.2015 година, на седницата одржана 
на 28.12.2015 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. 18-7438/1 од 10.12.2015 година, поднесено 
од страна на Министерството за економија, како дава-
тел на државна помош, за планирано доделување на 
помош преку Предлог – Програмата за конкурентност, 
иновации и претприемништво за 2016 година, утврди 
дека:    

Предлог – Програмата за конкурентност, иновации 
и претприемништво за 2016 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 В. Поддршка и развој 
на кластерското здружување од Предлог – Програмата 
за конкурентност, иновации и претприемништво за 
2016 година под наслов Поддршка на проекти од клас-
терските здруженија во износ од 1.600.000,00денари 
при што Министерството за економија ги надоместува 
дел од трошоците во висина од 75% од проект, но не 
повеќе од 400.000,00 денари поединечно за секој бара-
тел на апликација, направени за следниве намени: 

- интернационализација на кластерските здруже-
нија, преку организирање на меѓународни настани за 
вмрежување; 

- промотивни активности; 
- размена на искуства и 
- подобрување на меѓународната видливост на клас-

терските здруженија 
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). 

  
Уп.бр.10-75  

28 декември 2015 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 
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