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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3995. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), член 36 став 6 

од Законот за Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 

и 140/2018) и член 97 од Законот за општа управна по-

стапка („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.124/2015), Владата на Република Македонија, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУ-

ВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ВЕЛЕС 

 

1. Во решението за разрешување и именување член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 

Центар за јавно здравје - Велес бр.24-9369/1 од                    

9 октомври 2018 година, се врши исправка така што во 

точка 2 од решението наместо зборовите: „Александар 

Синишиќ“ треба да стои „Александар Цимишиќ“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 

има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 9369/4 Претседател на Владата 

4 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3996. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014,  196/2015 и 140/2018), Владата на 

Република Македонија на седницата одржана на 27 но-

ември 2018 година, донесе 

  Стр. 
4011. Решение од Комисија за заштита 

на конкуренцијата ................................ 6 
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4013. Решение од Комисија за заштита 
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4015. Решение од Комисија за заштита 

на конкуренцијата ................................ 15 

4016. Решение од Комора на извршители 

на Република Македонија ................... 15 

 Огласен дел ......................................... 1-112 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗ-

РЕШУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА  

ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

  

1. Со ова решение се поништува Решението за раз-

решување в.д. член и именување член на Управниот 

одбор на Фондот за здравствено осигурување на Маке-

донија бр.24-10738/1 од 20 ноември 2018 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 10738/2 Претседател на Владата 

27 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3997. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-

ви извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 

Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 23.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА  ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-83/13 од 

27.5.2013 година, објавено во „Службен весник на Ре-
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публика Македонија“ бр.78/13, зборовите ,,бул. Јане 

Сандански бр.113/12 Скопје” , се заменуваат со зборо-

вите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Оваa Одлука влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

  
УП1 бр. 08-83/13  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________                                                                             

3998. 
Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
на ден 23.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-86/15 од 
24.7.2015 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.126/15, зборовите ,,бул. Јане 
Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборо-
вите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Ова Одлука влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-86/15  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________                                                                      

3999. 
Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
на ден 23.11.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-88/15 од 
24.07.2015 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.126/15, зборовите ,,бул. Јане 
Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборо-
вите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-88/15  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
4000. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
на ден 23.11.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-171/13 од 
29.07.2013 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.108/13, зборовите ,,бул. Јане 
Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборо-
вите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Ова Одлука влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

   
    УП1 бр. 08-171/13  

   23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________                                                                             
4001. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македо-
нија, на ден 23.11.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-195/17 од 
18.12.2017 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.188/17, зборовите ,,бул. Јане 
Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборо-
вите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-195/17  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
4002. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
на ден 23.11.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-215/13 од 
10.12.2013 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.172/13, зборовите ,,бул. Јане 
Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборо-
вите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Ова Одлука влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

   
УП1 бр. 08-215/13  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
4003. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
на ден 23.11.2018 година, донесе 

О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА  ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-217/13 од 
10.12.2013 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.172/13, зборовите ,,бул. Јане 
Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборо-
вите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-217/13  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
4004. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
на ден 23.11.2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во точката 1 на Решението за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-82/13 од 
27.5.2013 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.78/13, зборовите ,,бул. Јане 
Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборо-
вите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-82/13  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

_________ 
4005. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македо-
нија, на ден 23.11.2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 
08-85/15 од 24.07.2015 година, објавено во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.126/15, зборовите 
,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат 
со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје” , се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-85/15  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
4006. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
на ден 23.11.2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 
08-87/15 од 24.07.2015 година, објавено во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.126/15, зборовите 
,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат 
со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-87/15  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
4007. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
на ден 23.11.2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во точката 1 на Решението за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-170/13 од 
29.7.2013 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.108/13, зборовите ,,бул. Јане 
Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборо-
вите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-170/13  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
4008. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
на ден 23.11.2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 
08-194/17 од 18.12.2017 година, објавено во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.188/17, зборовите 
,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат 
со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-
ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-194/17  

23 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
4009. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
на ден 23.11.2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-

ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-214/13 од 

10.12.2013 година, објавено во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.172/13, зборовите ,,бул. Јане 

Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборо-

вите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје” , се замену-

ваат со зборовите ,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-214/13  

23 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________                                                                           

4010. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-

ви извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), , а во 

врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 

Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 23.11.2018 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-

ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 

08-216/13 од 10.12.2013 година, објавено во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.172/13, зборовите 

,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат 

со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те ,,бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се замену-

ваат со зборовите ,,ул. Пајак, бр.2а”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-216/13  

23 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

4011. 
Комисијата за одлучување по прекршок при Коми-

сијата за заштита на конкуренцијата составена од Че-
домир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и На-
сер Жарку - членови, врз основа на член 28 став (2), 
член 30 став (1) и член 45 став (1) точка 1) од Законот 
за заштита на конкуренцијата („Службен весник на 
РМ“ бр. 145/10,  136/11, 41/14 и 53/16), постапувајќи во 
постапка поведена по службена должност со заклучок 
ПП. бр. 09-24/1 од 26.5.2015 година против Диги Плус 
Мултимедија ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Пар-
тизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 1000 Скопје, 
Македонија, застапувано од полномошник Адвокатско 
друштво ПЕПЕЉУГОСКИ од Скопје и 

DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE 
LIMITED, Лондон, Обединето Кралство, со седиште на 
Dicovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick 
High Road, London W4 5YB, Обединето Кралство, пре-
ку полномошник Адвокатско друштво Константиновиќ 
и Милошевски од Скопје, заради утврдување на прекр-
шок од член 59 став (1) точка 1) од Законот, на седни-
цата одржана на 29.12.2016 година го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека:  
- Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје со седиш-

те на бул. Партизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 
1000 Скопје, Македонија, со ЕМБС xxx , ЕДБ ххх, жи-
ро сметка бр. ххх, застапувано од xxx управител, преку 
полномошник Адвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ 
од Скопје и  

- DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE 
LIMITED, Лондон, Обединето Кралство, со седиште на 
Dicovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick 
High Road, London W4 5YB, Обединето Кралство, со 
регистрационен бр. ххх, Ситибанк Лондон, IBAN ххх 
SVIFT ххх, застапувано од Николас Бонард и Хестер 
Вили директори, преку полномошник Адвокатско 
друштво Константиновиќ и Милошевски од Скопје 

на ден 9.11.2009 година склучиле забранет договор 
за дистибуција на канали – листа на рокови кои се еми-
туваат на теритиријата на Република Македонија, на на-
чин што во договорот вградиле одредба под наслов “Ја-
зик на каналот/превод” според која DISCOVERY 
COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED се согласува 
македонскиот превод за каналите кои се предмет на до-
говорот да не им биде ставен на располагање на било ко-
ја друга телевизиска платформа/дистрибутер на терито-
ријата на Република Македонија за време на важење на 
предметниот договор, освен на Македонски Телеком и 
компаниите поврзани со него, како и на компаниите но-
минирани од DISCOVERY COMMUNICATIONS 
EUROPE LIMITED на или после 1 јануари 2013 година, 
под услов тоа да го одобри Диги Плус Мултимедија ДО-
ОЕЛ Скопје,  

со која одредба договорните страни применуваат 
различни услови за исти или слични правни работи со 
други трговски партнери, со што другите трговски пар-
тнери се ставаат во понеповолна конкурентска позиција 
на пазарот на документарни/едукативни канали со маке-
донски превод, кои се емитуваат на територијата на Ре-
публика Македонија, со што сториле прекршок од член 
59 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конку-
ренцијата („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), во смисла на член 7 
став (1) точка 4) од истиот Закон, за што на сторителот 
Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје му се изрекува 
санкција - глоба во износ од 2.737.000,00 денари, што 
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претставува ххх% од вредноста на вкупниот годишен 
приход на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје ос-
тварен во 2015 година како последна деловна година, за 
која претпријатието има составена годишна сметка, до-
дека на сторителот DISCOVERY COMMUNICATIONS 
EUROPE LIMITED, Лондон, Обединето Кралство му се 
изрекува санкција- глоба во износ од 3.776.000,00 де-
нари, што претставува ххх% од вредноста на вкупниот 
годишен приход на DISCOVERY COMMUNICATIONS 
EUROPE LIMITED, Лондон, Обединето Кралство оства-
рен во 2015 година како последна деловна година, за ко-
ја претпријатието има составена годишна сметка. 

 
2. Глобата од точка 1) од ова решение сторителите 

на прекршокот се  должни да ја платат во рок од 30 де-
на од денот на правосилноста на решението на тран-
сакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, 
уплатна сметка:  840ххх 07337 - глоби за сторени прек-
ршоци од областа во надлежност на Комисијата за заш-
тита на конкуренцијата,  со приходна шифра 722139 и 
програма 00, налогопримач - Министерство за финан-
сии, банка на примач – НБРМ и до Комисијата за одлу-
чување по прекршок при Комисијата за заштита на 
конкуренцијата да достави доказ/примерок од изврше-
ната уплата на глобата во рок од 15 дена од извршената 
уплата. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одла-
га извршувањето на решението. 

 
ПП бр. 09-18/20  

29 декември 2016 година Претседател, 
Скопје Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
4012. 

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. 
03-196/2 од 21.2.2017 година на Агенцијата за вработу-
вање на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.3.2017 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 2017 го-
дина претставува 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 2017 година со која се планира до-
делување на средства во вкупен износ од 
285.999.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вра-
ботување на Република Македонија (АВРМ) – Пот-
сметка активни програми и мерки за вработување, кон 
УНДП, наменета за вработување на 1050 невработени 
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 
работа вработени во 1.000 новоотворени микро прет-
пријатија за нивно поддржување во основање сопстве-
на фирма, формализирање на веќе постоечката (нефор-
мална) дејност и во создавање дополнителни вработу-
вања во врска со следниве намени: 

- Неповратен грант во износ од 263.940,00 денари 
за реализација на секое самовработување, од кои 
246.000,00 денари во вид на директна поддршка за на-
бавка на опрема и/или материјали, додека 17.940,00 де-
нари служат за поддршка  во вид на основна обука за 
претприемништво и водење бизнис, ваучер систем за 

изработка на бизнис план и поддршка при регистрира-
ње на бизнисите 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 

- 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 315 невработени млади лица од евиденци-
јата на АВРМ на активни баратели на работа, во вку-
пен износ од 85.799.700,00 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 2017 година со која се планира доделува-
ње на средства во вкупен износ од 27.355.350,00 дена-
ри од Буџетот на АВРМ- потсметка на Посебниот фонд 
за лицата со инвалидност, кон УНДП, за 150 неврабо-
тени лица, од кои 50 лица со попреченост од евиденци-
јата на АВРМ на активни баратели на работа согласно 
Законот за вработување на инвалидни лица и 100 до-
полнително вработени лица во почетните бизниси, за 
целта: зголемување на пристапот и учеството на лицата 
со инвалидност, како и зголемување на можностите  на 
пазарот на трудот за нивно вработување. Оваа програ-
ма вклучува обука за претприемништво, помош при 
развивање на одржлив бизнис план и регистрирање на 
дејност, неповратни грантови во форма на опрема 
и/или материјали, и менторство во време на започнува-
ње на бизнисот и истата не претставува државна по-
мош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контро-
ла на државната помош заради фактот што нема однос-
но не може да има влијание врз конкуренцијата и трго-
вијата. 

Во реализација на оваа програма значење му се да-
ва на категоријата – млади до 29 години за нивна под-
дршка во основање на сопствена фирма, формализира-
ње на веќе постоечката (неформалната) дејност и во 
создавање на дополнителни вработувања, при што е 
предвидено опфат на 45 невработени млади лица со ин-
валидност евидентирани во АВРМ како носители на 
бизнисот, од кои најмалку 30 невработени млади лица 
евидентирани во АВРМ како дополнителни вработу-
вања, во вкупен износ од 8.206.605,00 денари. 

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

2.1 Програма за поддршка на микро,  мали и средни 
претпријатија за создавање на нови работни места сод-
ржана во Оперативниот план за активни програми и 
мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 
2017 година со која се планира доделување на средства  
во вкупен износ од 18.400.000,00 денари од Буџетот на 
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АВРМ – Потсметка на активните програми и мерки за 
вработување кон УНДП, при што ќе бидат опфатени 
200 невработени лица евидентирани во АВРМ како ак-
тивни баратели на работа и која програма ќе се реали-
зира на следниот 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 со полно работно 
време во микро, мали и средни правни субјекти кои би-
ле регистрирани најмалку една година до денот на об-
јавувањето на огласот, кои не го намалиле бројот на 
вработени во шесте месеци пред поднесување на апли-
кацијата, кои ги имаат измирено сите обврски за дано-
ци и придонеси за задолжително социјално осигурува-
ње и кои имаат остварено добивка во претходната го-
дина, 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 5.520.000,00 денари. 

2.2 Програма за условен паричен надоместок за 
субвенционирано вработување на лица во социјален 
ризик која се планира да се реализира со вклучување 
на 21 невработено лице евидентирано во АВРМ како 
активни баратели на работа, во вкупен износ од 
8.000.000,00 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 работодавач кој ќе вработи еви-
дентирано невработено лице кое е во социјален ризик, 
при што работодавачот се обврзува да го задржи ова 
лице во работен однос најмалку уште дополнителни 
шест месеци; 

- шест месеци субвенционирање на нето плата за 
работното место кај  работодавач кој ќе вработи еви-
дентирано невработено лице кое е во социјален ризик и 
шеесет (60) месечно ослободување од плаќање на при-
донеси од задолжително социјално осигурување; 

- шест месеци субвенционирање на нето плата за 
работното место кај  работодавач кој ќе вработи еви-
дентирано невработено лице кое е во социјален ризик и 
триесет и шест (36) месечно ослободување од плаќање 
на придонеси од задолжително социјално осигурување 
и персонален данок на доход со обврска работникот да 
се задржи дополнителни  дванаесет (12) месеци на ра-
бота. 

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

- лицата кои немаат квалификации а кои ќе бидат 
вработени ќе добиваат субвенција за бруто месечна 
плата во износ од 14.900,00 денари на првите 6 месеци 
од периодот на субвенционираното вработување, при 
што и на работодавачот во текот на првите 6 месеци 
исто така ќе му се исплаќаат по 5.000,00 денари месеч-

но по вработено лице за намената покривање на трошо-
ците за обука и материјали, со што вкупните износи на 
субвенциите кои ќе им се исплаќаат на работодавачите 
ќе изнесуваат 19.900,00 денари  

- лицата со повисок степен на образование или кои 
ќе бидат вработени на места на кои се извршуваат по-
комплексни 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, при што и на работодавачот во текот на 
првите 6 месеци исто така ќе му се исплаќаат по 
5.000,00 денари месечно по вработено лице за намената 
покривање на трошоците за обука и материјали, со што 
вкупните износи на субвенциите кои ќе им се исплаќа-
ат 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 15 неврабо-
тени лица од евиденцијата на АВРМ на активни бара-
тели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен 
износ од 4.718.000,00 денари. 

2.3 Субвенционирано вработување невработени ли-
ца – Проект ,,Македонија вработува 2” која се планира 
да се реализира со вклучување на 5.000 невработени 
лица од евиденцијата на активни баратели на работа на 
АВРМ, во вкупен износ од 507.540.000,00 денари 
(42.295.000,00 денари месечно) со цел да се поттикнат 
работодавачите да вработуваат невработени лица еви-
дентирани во АВРМ како активно баратели на работа, 
при што работодавачите од приватниот сектор соглас-
но одредбите од Законот за вработување и осигурува-
ње во случај на невработеност ќе бидат ослободени од 
плаќање на придонеси од задолжително социјално оси-
гурување и/или персонален данок на доход во завис-
ност од тоа за која категорија на невработени лица ста-
нува збор. 

Поточно за: 
- 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 3 години сметано од денот 
на вработувањето, при што рабодотавачот е должен да 
го задржи на работа вработеното лице уште 1 година, 
по истекот на периодот за кој што е ослободен од пла-
ќање придонеси од задолжително социјално осигурува-
ње 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. Работодавачот при вработу-
вање на невработени лица од оваа категорија ќе биде 
ослободен од плаќање на придонеси од задолжително 
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социјално осигурување во траење од 5 години од денот 
на вработувањето, при што истиот е обврзан да го зад-
ржи лицето на работното место уште 1 година по исте-
кот на рокот во кој што е ослободен од плаќање на при-
донеси од задолжително социјално осигурување; 

- работодавач кој ќе вработи невработено лице на 
возраст над 50 години кое најмалку  три месеци  пред 
вработувањето немало засновано работен однос ќе би-
де ослободен од плаќање на придонеси од задолжител-
но социјално осигурување во периодот од 60 месеци 
сметано од денот на вработувањето, при што истиот  
нема обврска да го задржи дополнителни  месеци на 
работа по искористување на мерката; 

- работодавач кој ќе вработи невработено лице на 
возраст над 58  години кое во последните две години 
пред вработувањето согласно оваа 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 до исполнување на  условите за стекнува-
ње  на правото на старосна пензија 

- работодавач кој ќе вработи невработени лица кои 
се родители на три или повеќе деца кои најмалку  три 
месеци  пред вработувањето немало засновано работен 
однос. За реализација на ова мерка следните категори 
на лица ќе бидат дел од неа: 

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

- приматели на социјална парична помош; 
- деца без родители и родителска грижа; 
- жртви на семејното 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. 

Работодавачот при вработување на невработени ли-
ца од оваа категорија ќе биде ослободен од плаќање на 
придонеси од задолжително социјално осигурување и 
персонален данок на доход во траење од 5 години сме-
тано од денот на вработувањето  

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). 

2.4 Субвенционирани работни места за лицата со 
инвалидност во вкупен износ од 183.100.650,00 денари 
од Буџетот на АВРМ – Посебниот фонд за вработување 
и работење на инвалидни лица, наменета за 300 невра-
ботени лица со инвалидност евидентирани во  АВРМ 
како активни баратели на работа согласно Законот за 
вработување на лица со инвалидност и одредбите од 
Правилникот за доделување неповратни грантови од 
Посебниот фонд и која има за цел зголемување на вра-
ботливоста и можностите за вработување на евиденти-

раните невработени лица 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 условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 3/14) при што доделувањето на истата 
е дозволено. 

2.5 Поддршка на брзорастечки фирми – Газели сод-

ржана во Оперативниот план за активни програми и 

мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 

2017 година, со која се предвидува да се опфатат 30 

невработени лица од евиденцијата на АВРМ на актив-

ни баратели на работа (најмалку 3 невработени лица по 

фирма) кај 10 микро и мали претпријатија 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- Потсметка за 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 субвенционира-

ње на средства за набавка на опрема и/или материјали, и 

истата се предвидува да се реализира на следниот начин: 

- доделување на средства за набавка на единствено 

нова опрема во максимален износ од 615.000,00 денари 

по фирма, при што опремата нема да можат да ја оту-

ѓат минимум 3 години од набавката, но под обврска 

фирмата да вработи минимум уште 3 лица пред набав-

ката на опремата и истите да ги задржи на работа и да 

не го намали вкупниот број на вработени лица на неоп-

ределено време во период 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 се дава 

на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 

9 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на ак-

тивни баратели на работа кај 3 микро и мали претпри-

јатија производно ориентирани или кои обезбедуваат 

модерни услуги (ИТ и сл.) ќе бидат обезбедени сред-

ства во вкупен износ од 1.992.600,00 денари.  

2.6 Финансиска поддршка за приватни детски градин-

ки во вкупен износ од 6.000.000,00 денари од буџетот на 

АВРМ - Потсметка за активни програми и мерки за вра-

ботување со која се предвидува да се опфатат 40 неврабо-

тени лица и која би се реализирала на следствен начин: 

- на заинтересираните физички или правни лица 

кои ќе отворат нова или ќе прошират постоечка при-

ватна детска градинка ќе им се одобри неповратна фи-

нансиска помош (грант) во износ од 600.000,00 денари 

по градинка, под услов: 
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- одобрените средства да ги користат за набавка на 
нови основни средства и/или материјали; 

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

- треба да се реализираат дополнителни 4 нови вра-
ботувања и истите да бидат во работен однос уште нај-
малку 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). 

2.7 Финансиска поддршка за 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 предвидува да се оп-
фатат 40 невработени лица и која би се реализирала на 
следниот начин: 

- на заинтересираните физички или правни лица 
кои ќе отворат нов или ќе прошират постоечки прива-
тен дом за стари лица ќе им се одобри неповратна фи-
нансиска помош (грант) во износ од 750.000,00 денари 
за еден дом за стари лица, под услов: 

- одобрените средства да ги користат за набавка на 
основни средства и/или материјали; 

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

- треба да се реализираат дополнителни 4 нови вра-
ботувања и истите да бидат во работен однос уште нај-
малку 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). 

3. Програмата Обуки содржана во Оперативниот 
план за активни програми и мерки за вработување и ус-
луги на пазарот на трудот за 2017 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 11.335.600,00 денари од Буџетот на АВРМ – 
Потсметка за активни програми и мерки за вработува-
ње и со која ќе бидат опфатени 400 невработени лица 
евидентирани во АВРМ како активни баратели на ра-
бота, при што на невработените лица ќе им се обезбе-
дува обука за извршување на задачите за конкретно ра-
ботно место кај работодавачот претставува помош од 
мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) 
точка 4) од Законот за контрола на државната помош и 
член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделу-
вање 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. 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 реализацијата на оваа програма значење се дава 
на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 
120 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на ак-
тивни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства 
во вкупен износ од 3.400.680,00 денари. 

3.2 Обука на работното место со субвенционирано вра-
ботување за реализација на која се планират да се доделува-
ат средства во вкупен износ од 62.040.000,00 денари од бу-
џетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки 
за вработување со која ќе бидат опфатени 440 невработени 
лица од евиденцијата на активни баратели на работа на 
АВРМ со цел евидентираните невработени лица да се стек-
нат со стручни знаења и вештини за извршување на работ-
ните задачи според потребите на работодавачот и поттик-
нување вработување на евидентираните невработени лица 
кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот (ранливи 
категори на невработени лица), при што во оваа категорија 
на невработени лица се сметат: млади 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 установа, невработени лица евидентирани во 
АВРМ најмалку 1 година, млади невработени лица евиден-
тирани во АВРМ најмалку 6 месеци, родители на деца со 
пречки 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 
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 се дава 
на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 
135 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на ак-
тивни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства 
во вкупен износ од 19.035.000,00 денари. 

3.3 а) Обука за задоволување на побарувани зани-
мања на пазарот на трудот во вкупен износ од 
16.072.000,00 денари, при што 3.444.000,00 денари од 
ИПА – втор директен грант кон АВРМ (за 40 лица) и 
12.628.000,00 денари од ИПА – трет директен грант 
кон АВРМ (за 220 лица), мерка со која ќе бидат опфа-
тени  260 невработени лица евидентирани во АВРМ ка-
ко активни баратели на работа и која има за цел зголе-
мување на вработливоста на невработените лица преку 
стекнување знаења и вештини за занимања барани 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 
се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при 
што за 220 невработени лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени 
средства во вкупен износ од 12.628.000,00 денари. 
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3.3.б) Обука за задоволување на побарувани зани-
мања на пазарот на трудот во вкупен износ од 
13.700.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка 
за активни програми и мерки за вработување, мерка со 
која ќе бидат опфатени 250 невработени лица од еви-
денцијата на активни баратели на работа на АВРМ и 
која има за цел зголемување на вработливоста на нев-
работените лица преку стекнување знаења и вештини 
за занимања барани на пазарот на трудот не претставу-
ва државна помош во смисла на 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 
програма значење се дава на категоријата – млади лица 
до 29 години, при што за 75 невработени лица  од еви-
денцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе 
бидат обезбедени средства во вкупен износ од 
4.110.000,00 денари. 

3.3 в) Обука за задоволување на побарувани зани-
мања на пазарот на трудот (за лица со инвалидитет) во 
вкупен износ од 2.544.000,00 денари од буџетот на 
АВРМ – Потсметка на Посебниот фонд за лица со ин-
валидност, мерка со која ќе бидат опфатени 30 невра-
ботени лица од евиденцијата на активни баратели на 
работа на АВРМ и која има за цел зголемување на вра-
ботливоста на невработените лица со инвалидитет кои 
се работоспособни, преку стекнување знаења и вешти-
ни за занимања барани на пазарот на трудот 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. Во реализацијата на 
оваа програма значење се дава на категоријата – млади 
лица до 29 години, при што за 9 невработени лица со 
пречки во видот и слухот од евиденцијата на АВРМ на 
активни баратели на работа ќе бидат обезбедени сред-
ства во вкупен износ од 763.200,00 денари.  

3.3 Обука за напредни ИТ- вештини со која ќе би-
дат опфатени 440 невработени лица и невработени 
млади лица до 29 години од евиденцијата на АВРМ на 
активни баратели на работа, во вкупен износ од 
36.531.000,00 денари од кои 18.265.500,00 (за 220 лица) 
од ИПА трет директен грант кон АВРМ и 18.265.500,00 
(за 220 лица) денари од буџетот на АВРМ – Потсметка 
за активни програми и мерки за вработување, со која се 
има за цел надградување на вештините на евидентира-
ните активни баратели на работа во областа на инфор-
матичката технологија со цел да се зголеми нивната 
конкурентност и побрза интеграција на пазарот на тру-
дот 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.  Во реализа-
цијата на оваа мерка значење се дава на категоријата – 
млади лица до 29 години, при што за 220 невработени 
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 
работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ 
од 18.265.500,00 денари. 

3.4 Обука за возачи за Ц, Д и Е – категорија со која 
ќе бидат опфатени 194 лица (од кои 100 невработени 
лица), во вкупен износ од 4.410.000,00 денари од буџе-
тот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мер-
ки за вработување, со која се има за цел зголемување 
на вработливоста на евидентираните невработени лица 
преку стекнување на вештини согласно побарувањата 
во сообраќајната струка и искажаните потреби за ра-
ботна сила во ова стопанска гранка и нивно вработува-
ње 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.  Во реализа-
цијата на оваа мерка значење се дава на категоријата – 
млади лица до 29 години, при што за 30 невработени 
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 
работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ 
од 900.000,00 денари. 

3.5 Обука за стекнување на вештини од стари занае-
ти за реализација на која се планират да се доделуваат 
средства во вкупен износ од 6.240.000,00 денари од бу-
џетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и 
мерки за вработување со која ќе бидат опфатени 60 
невработени лица со цел да се поттикнат невработени-
те лица за стекнување со вештини од традиционални 
стари занаети, преку обуки 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 програма значење 
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 1.872.000,00 денари. 

3.7 а) Практиканство 1 во вкупен износ од 
18.915.000,00 денари од ИПА- трет  директен грант кон 
АВРМ и во која ќе бидат опфатени 1.000 невработени 
млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни бара-
тели на работа со цел невработените лица до 29 годиш-
на возраст со завршено средно или високо образование 
да имаат можност да се здобијат со практични вештини 
и искуство кај работодавач од приватен и невладин 
сектор 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 трговијата. 

3.6 б) Практиканство 2 со која ќе бидат опфатени  
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  со средно и високо образование, постдип-
ломците и други евидентирани невработени лица до 29 
годишна возраст да имаат можност да се здобијат со 
одредени знаења и вештини кај работодавач од прива-
тен сектор заради нивно овозможување подготвени да 
се вклучат на пазарот на трудот не претставува држав-
на помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош заради фактот што фи-
нансиските средства за реализација на оваа мерка не се 
доделуваат од страна на државата туку од страна на ра-
ботодавачот. 

 а) Обука за основни вештини за вработување 
(странски јазици) во вкупен износ од 6.000.000,00 дена-
ри од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни прог-
рами и мерки за вработување и со која ќе бидат опфа-
тени 1.000 невработени лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа со цел на невработените 
лица да им се обезбеди стекнување на знаење од стран-
ски јазици заради зголемување на нивната вработли-
вост и конкурентност на пазарот на трудот 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 трговија. Во реализацијата на оваа 
програма значење се дава на категоријата – млади лица 
до 29 години и невработени лица, при што за 300 нев-
работени млади лица од евиденцијата на АВРМ на ак-
тивни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства 
во вкупен износ од 1.800.000,00 денари. 
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3.8 б) Обука за основни вештини за вработување 
(компјутери) во вкупен износ од 5.000.000,00 денари од 
буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и 
мерки за вработување и со која ќе бидат опфатени 
1.000 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на 
активни баратели на работа со цел на невработените 
лица да им се обезбеди стекнување со основни компју-
терски вештини односно дигитална писменост заради 
зголемување на нивната вработливост и конкурентност 
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 
трговија. Во реализацијата на оваа програма значење 
му се дава на категоријата – млади лица до 29 години и 
невработени лица, при што за 300 невработени млади 
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на 
работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ 
од 1.500.000,00 денари. 

3.8 в) Обука за странски јазици со сертификати во 
вкупен износ од 15.000.000,00 денари од буџетот на 
АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за 
вработување и со која ќе бидат опфатени 1.000 невра-
ботени лица со цел надградување вештини на евиден-
тираните невработени лица во доменот на јазичните 
познавања преку спроведување интензивна обука за 
стекнување повисоко ниво на познавање на деловниот 
странски јазик не претставува државна помош во смис-
ла на член 5 став (1) од Законот за контрола на држав-
ната помош заради фактот што истата нема односно не 
може да има влијание врз конкуренцијата и трговија. 
Во реализацијата на оваа програма значење му се дава 
на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 
300 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени 
средства во вкупен износ од 4.500.000,00 денари. 

3.9 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 се дава 
на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 
9 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на ак-
тивни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства 
во вкупен износ од 841.800,00 денари. 

3.10 Обука и советување за претприемништво за 
млади до 29 во вкупен износ од 17.527.500,00 денари 
од ИПА – трет директен грант кон АВРМ и со која ќе 
бидат опфатени 950 млади невработени лица до 29 го-
дини евидентирани во АВРМ како активни баратели на 
работа со цел на младите лица да им се создаде нови и 
поинакви можности за вработување преку спроведува-
ње на обука и советување за претприемништво и биз-
нис менаџмент 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 
трговија.  

4. Програма за општинско-корисна работа содржа-
на во Оперативниот план за активни програми и мерки 
за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 
година во вкупен износ од 7.170.000,00 денари од буџе-
тот на АВРМ- Потсметка за активни програми и мерки 
за вработување, и со која мерка ќе бидат опфатени 150 
невработени лица од евиденцијата на АВРМ на актив-
ни баратели на работа со цел обезбедување социјална 
вклученост на потешко вработливи лица заради стек-
нување на одредени вештини и нивно постепено вклу-
чување на пазар на труд не претставува државна по-
мош 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. Во реализацијата на оваа програма значење 
се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при 
што за 45 невработени лица од евиденцијата на АВРМ 
на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени 
средства во вкупен износ од 2.151.000,00 денари. 

5. Пилот програми – Развој и имплементација на 
пилот програми за млади според локалните потреби 
содржана во Оперативниот план за активни програми и 
мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 
2017 година, со која се предвидува да се опфатат нев-
работени млади лица евидентирани во АВРМ како ак-
тивни баратели на работа, во вкупен износ на средства 
од 4.926.000,00 денари, при што 2.463.000,00 денари од 
Буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и 
мерки за вработување и 2.463.000,00 денари од Меѓу-
народна организација на трудот (МОТ) со цел да се 
поддржат Локалните економско-социјални совети, 
АВРМ и МТСП во развој и имплементација на пилот 
програми за вработување на млади на локално ниво во 
три општини не претставува државна помош согласно 
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 трговијата. 

6. Услуги за вработување содржана во Оперативни-
от план за активни програми и мерки за вработување и 
услуги на пазарот на трудот за 2017 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 подготовка на индивидуален план за 
вработување, и со која ќе бидат опфатени 10.000 невра-
ботени лица евидентирани во АВРМ како активни ба-
ратели на работа со цел невработените лица да стекнат 
вештини за поефикасно барање на работа и вработу-
вање, во вкупен износ од 3.360.000,00 денари од Буџе-
тот на АВРМ. Во реализацијата на оваа мерка приори-
тет се дава на категоријата - млади лица до 29 години 
за стекнување со вештини за поефикасно барање на ра-
бота, при што се планира опфат на корисници 3000 
невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на 
активни баратели на работа и потребни средства во из-
нос од 1.008.000,00 денари; 

- обука за подготовка за вработување и вештини за 
барање работа со која на младите лица првентствено 
им се овозможува да се мотививираат активно да се 
вклучат во пазарот на трудот и истовремено да совла-
даат вештини и знаења кои би им биле од корист при 
барањето работа, при што вкупниот износ на средства 
од 8.610.000,00 од ИПА – трет директен грант кон 
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АВРМ ќе опфаќа број на корисници од 1400 невработе-
ни млади лица до 29 години евидентирани во АВРМ 
како активни баратели на работа; 

- мотивациски обуки за советување и обука на нев-
работените лица околу техниките на барање работа 
(индивидуални и групни сесии) со цел зголемување на 
мотивираноста и самодовербата кај невработените ли-
ца активно да бараат работа и да се обезбедат совети и 
насоки за 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 неврабо-
тени лица, во вкупен износ од 2.688.000,00 денари од 
Буџетот на АВРМ. Во реализацијата на оваа мерка при-
оритет им се дава на категоријата - млади лица до 29 
години, при што е предвидено опфат на 2.400 неврабо-
тени млади лица од евиденцијата 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 обезбедување мож-
ности за користење на услугите и активните програми 
и мерки за вработување, како и поволности за вработу-
вање на невработените лица достапни преку АВРМ, со-
вети за вработување, совети од областа на трудовото 
законодавство, учество  во разни форми на соработка 
како Форум за работодавачи, саеми за вработување и 
слично со цел на работодавачите да им се понудат ква-
литетни услуги  за задоволување на нивните потреби 
од работна сила, и со која ќе бидат опфатени 5.000 ра-
ботодавачи и потребен 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 невработени млади 
лица на возраст до 29 години евидентирани во АВРМ 
како активни баратели на работа, во вкупен износ од 
1.008.000,00 денари од буџетот на АВРМ; 

- обуки за животни вештини и мотивација со цел  
невработените лица да развијат вештини што се барат 
на пазарот на трудот како подготовка за вработување и 
за работа, за да им се овозможи полесна и побрза ин-
теграција на пазарот на трудот, и со која ќе бидат оп-
фатени 2.000 невработени лица евидентирани во 
АВРМ како активни баратели на работа од кои 1000 
лица корисници на социјална парична помош, во вку-
пен износ од 5.000.000,00 денари од буџетот на АВРМ 
– Потсметка на активни програми и мерки за вработу-
вање; 

- 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 евидентирани во 

АВРМ како активни баратели на работа во вкупен из-
нос од 604.800,00 денари од буџетот на АВРМ. Во реа-
лизација на оваа мерка значење се дава на категоријата 
– млади лица до 29 години за нивно професионална 
ориентација и кариерно советување при што е предви-
дено опфат на 540 невработени млади лица од еви-
денцијата 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 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 се дава на категоријата – млади лица до 29 го-
дини 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-
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; 

- саеми за вработување со која се има за цел преку 
одржување на саемите за вработување да им се овозмо-
жи на работодавачите обезбедување на работна сила 
согласно нивните потреби, како и да се создадат мож-
ности за успешно претставување на пазарот на трудот 
и вработување на невработени лица, во вкупен износ 
од 7.000.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсмет-
ка за активни мерки за вработување 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 кон-
куренцијата и трговијата. 

7. Анкета за потреба од вештини на пазарот на тру-
дот во вкупен износ од  3.000.000,00 денари од буџетот 
на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за 
вработување, со која мерка ќе бидат опфатени 3.000 ра-
ботодавачи од приватниот сектор (со 7 и повеќе врабо-
тени) за нивно анкетирање во врска со нивните потре-
би од нови вработувања во наредните 6 до 12 месеци; 
потребите од занимања на планираните нови вработу-
вања и потребите од вештини со кои треба да распола-
гаат кандидатите за планираните нови вработувања 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.  

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

 
Уп. бр. 10-16  

23 март 2017 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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4013. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола 
на државната помош (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по известу-
вањето за планирано доделување на помош поднесено 
од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на 
туризмот, на седницата одржана на 23.5.2017 година го 
донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Средствата доделени од страна на Агенцијата за 

промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ од 
116.500.000,00 денари од Програмата за промоција и 
поддршка на туризмот за 2017 година (,,Службен вес-
ник на Република Македонија,, бр. 192/2016) за суб-
венционирање на странскиот организиран туристички 
промет врз основа на Правилникот за начинот, видот и 
висината на субвенциите (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија,, бр. 53/13, 147/14, 50/15 и 32/16) за 
остварување на субвенции за туроператори и туристички 
агенции за престој на странски туристи во РМ, и тоа за: 

- престој во Македонија со најмалку остварени три 
ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои 
имаат важечко решение за категоризација; 

- организиран групен превоз, со посебно закупени 
автобуси, авиони и возови, или закупени минимум де-
сет места во наведените превозни средства, од местото 
на поаѓање на групата до местото на користење на ус-
лугата во сместувачкиот објект и враќање на групата 
на иста релација (возењето со автобус, авион, или воз, 
за време на престојот во Македонија не се вклучени); 

- организиран групен превоз на редовни авионски 
линии или редовен железнички и автобуски сообраќај 
со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица 
во група); 

- комбинирана тура – организиран групен превоз во 
комбинација со две превозни средства како главни пре-
возни средства (авион, автобус или воз) при што, пре-
возното средство во доаѓање на одредената дестинаци-
ја се смета за главно и за него се поднесува барање и 

- кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета 
земја) кои се организираат во земјите од регионот (нај-
малку десет лица во група) со организиран превоз при 
поаѓање и заминување на авион, автобус или воз до-
колку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, но-
ќевање со доручек во Република Македонија 

претставуваат државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош, 
која како шема на помош во смисла на член 4 став (1) 
точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја 
доделува Агенцијата за промоција и поддршка на ту-
ризмот и чие доделување е дозволено согласно член 8 
став (2) точка б) од Законот за контрола на државната 
помош бидејќи се работи за помош наменета за унапре-
дување на остварувањето на проекти од значаен еко-
номски интерес за Република Македонија. 

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

 
Уп. бр. 10-17  

23 мај 2017 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

4014. 

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. 10-20 од 

14.02.2017 година, согласно Програмата за конкурен-

тност, иновации и претприемништво за 2017 година 

поднесено од Министерството за економија бр. 18-

749/1 од  13.2.2017 година, на седницата одржана на 

21.2.2017 година го донесе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-

тување на Известувањето за планирано доделување на 

помош бр. 18-749/1 од 13.2.2017 година, поднесено од 

страна на Министерството за економија, како давател 

на државна помош, за планирано доделување на помош 

преку Програмата за конкурентност, иновации и прет-

приемништво за 2017 година, утврди дека:    

Програмата за конкурентност, иновации и претпри-

емништво за 2017 година претставува шема на помош 

согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола 

на државната помош. 

1. Мерката 1 од дел II, област В. Поддршка и развој 

на кластерското здружување од Програмата за конку-

рентност, иновации и претприемништво за 2017 година 

под наслов Поддршка на проекти од кластерските 

здруженија во износ од 1.600.000,00 денари 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 барател на 

апликација, направени за следниве намени: 

- поврзување на кластерите со универзитетите; 

- развој на иновативни и брендирани производи; 

- интернационализација на кластерските здруже-

нија, преку организирање на меѓународни настани за 

вмрежување; 

- стратегии за кластерски базиран економски развој; 

- развивање на стандарди за квалитет и прилагоду-

вање со барањата на ЕУ- пазарите; 

- организирање на обуки; 

- промотивни активности; 

- размена на искуства 

претставува помош од мало значење (de minimis) во 

смисла на член 4 став  (1) точка 4) од Законот за кон-

трола на државната помош и член 4 од Уредбата за ус-

ловите и постапката за доделување на помош од мало 

значење (de minimis) (,,Службен весник на Република 

Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува 

државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за 

контрола на државната помош. Доделувањето на по-

мошта од мало значење (de minimis) треба да се врши 

во согласност со Уредбата за условите и постапката за 

доделување на помош од мало значење (de minimis). 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 10-20  

21 февруари 2017 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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4015. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола 
на државната помош (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известу-
вањето за планирано доделување на помош поднесено 
од страна на Министерството за труд и социјална поли-
тика врз основа на Предлог на Закон за изменување и 
дополнување на Законот за минимална плата во Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 6.9.2017 го-
дина  го донесе следното   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Предлог Законот за изменување и дополнување на 

Законот за минимална плата во Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 
11/12, 30/14, 180/14, 81/15 и 129/15) претставува шема 
на помош и истиот се одобрува. 

Се задолжува Министерството за труд и социјална по-
литика на Република Македонија да подготви извештаи за 
доделената државна помош за планираниот период на 
спроведувањето на мерката за воведување минимална 
плата и истите да го достави до Комисијата за заштита на 
конкуренцијата во законски предвидениот рок. 

Финансиската помош за исплата на минималната 
плата која ќе му се обезбеди на работодавачот за пери-
одот септември 2017 година – февруари 2018 година, и 
тоа: 

- 2.000 денари по вработен, за вработени кои биде 
во работен однос кај работодавачот во јануари, февруа-
ри и марти 2017 година и просечниот износ на исплате-
ната месечна нето плата за овој период им бил до 
10.000 денари  

- 1.500 денари по вработен, за вработени кои биде 
во работен однос кај работодавачот во јануари, февруа-
ри и марти 2017 година и просечниот износ на исплате-
ната месечна нето плата за овој период им бил помеѓу 
10.001 и 10.500 денари  

- 1.000 денари по вработен, за вработени кои биде 
во работен однос кај работодавачот во јануари, фебруа-
ри и марти 2017 година и просечниот износ на исплате-
ната месечна нето плата за овој период им бил помеѓу 
10.501 и 11.000 денари  

- 500 денари по вработен, за вработени кои биде во 
работен однос кај работодавачот во јануари, февруари 
и марти 2017 година и просечниот износ на исплатена-
та месечна нето плата за овој период им бил помеѓу 
11.001 и 11.500 денари  

како и финансиската помош која ќе му се обезбеду-
ва на работодавачот за периодот март 2018  - август 
2018 година, во висина од 50% од горенаведените фи-
нансиски износи  

претставува државна помош чие доделување може 
да се дозволи бидејќи се работи за помош наменета за 
отстранување на потешкотиите во домашното стопан-
ство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за 
контрола на државната помош. 

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

 
Уп. бр. 10-50  

6 септември 2017 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4016. 
Врз основа на член 71 ст. 1 т. б) в.в со член 78 став 

1 т. ж) и член 79 став 4 од Законот за извршување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16 
и бр. 142/16), Претседателот на Управниот одбор на 
Комората на извршители на РМ на ден 28.11.2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се брише од именик на извршители Владо Стева-

носки со адреса на живеење на ул. Иво Лола Рибар бр. 
2/6 од Прилеп и ЕМБГ 2911954440001 упишан во Име-
никот на извршители при Комората на извршители на 
РМ како извршител под реден број 42. 

Ова решение влегува во сила на ден 29.11.2018 година.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
На ден 22.2.2007 година  со Решение на Министе-

рот за правда бр. 07-1341/1 лицето Владо Стеваноски 
беше именуван за извршител на подрачјето на Основен 
суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар. 
На ден 10.4.2009 година со Решение на Министер за 
правда бр. 09-1858/1 на лицето Владо Стеваноски од 
Прилеп, именуван со Решение бр. 07-1341/1 од 
22.2.2007 година на Министер за правда за извршител 
на подрчајето на Основен суд Охрид, Основен суд 
Струга и Основен суд Дебар му престана функцијата 
извршител. Со Решение на Министер за правда бр. 09-
7236/1 од 10.12.2008 година извршителот Владо Стева-
носки е именуван за извршител на подрачјето на Осно-
вен суд Прилеп и Основен суд Крушево.  

Врз основа на чл. 33 став 5 од Законот за извршува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
35/05  и бр. 50/06), извршен е упис на извршител Владо 
Стеваноски во Именикот на извршители  што се води 
од страна на Управниот одбор при Комората на из-
вршители на РМ како извршител под реден број 42. 

На ден 28.11.2018 година до Комората на извршите-
ли доставено е Решение бр. 09- 5469/3 од 23.11.2018 го-
дина, со кое Министерот за правда како надлежен ор-
ган согласно чл. 71 ст. 1 точка б од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ“ бр. 72/16 и бр. 142/16), 
донесува решение за престанок на должноста изврши-
тел на Владо Стеваноски од Прилеп, поради навршува-
ње на 64 години возраст согласно закон, со датум на вле-
гување на сила на решението на ден 29.11.2018 година. 
    

Управниот одбор на Комората на извршители на 
РМ, во рамки на своите овластувања, на ден 28.11.2018 
година донесе одлука за бришење на извршител Владо 
Стеваноски од Прилеп од Именикот на извршители кој 
се води при Комората на извршители на РМ врз основа 
на што на истиот му престануваат сите обврски спрема 
Комората на извршители на РМ.    

Согласно горенаведеното Управниот одбор на Ко-
мората на извршители на РМ, одлучи како во диспози-
тивот на ова решение.  

 
Бр. 02-554/3 Комора на извршители 

28 ноември 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател на Управен одбор, 

 Зоран Димов, с.р. 
 
Правна поука: против оваа одлука извршителот има 

право на правна заштита со поведување на управен 
спор пред Управен суд на РМ во рок од 30 дена по 
прием. 
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