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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3349. 

Врз основа на член 49  од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата ,одржана на 22.10.2011 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА 110 КВ ДАЛНОВОД ТС СКОПЈЕ 1-ТС ЈУГОХРОМ –ТС ТЕТОВО 1-ОПШТИНА 
БУТЕЛ, ШУТО ОРИЗАРИ,  ЧУЧЕР  САНДЕВО,  ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, САРАЈ, ЈЕГУНОВЦЕ,  ЖЕЛИНО И  

ТЕТОВО  Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за  одобрување на 

Државна урбанистичка планска документација за изградба на 110 КВ далновод ТС Скопје 1-ТС Југохром –ТС 
Тетово 1-општина Бутел, Шуто Оризари, Чучер Сандево, Ѓорче Петров, Сарај, Јегуновце, Желино и Тетово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски 
индикации: 



3 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 153 - Стр. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 4 - Бр. 153 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2011 
 



3 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 153 - Стр. 5 



Стр. 6 - Бр. 153 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2011 
 



3 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 153 - Стр. 7 



Стр. 8 - Бр. 153 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2011 
 



3 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 153 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 153 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2011 
 



3 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 153 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 153 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2011 
 



3 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 153 - Стр. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 14 - Бр. 153 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2011 
 



3 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 153 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 153 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2011 
 



3 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 153 - Стр. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 18 - Бр. 153 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2011 
 



3 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 153 - Стр. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 20 - Бр. 153 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр.51-5988/1                                   Заменик на претседателот 

22 октомври 2011 година                                                   на Владата на Република, 
  Скопје                                                        Македонија, 

           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3350. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-

ти во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  РЕШЕНИЕТО  ЗА  ОТСТАПУВАЊЕ  НА ОДЗЕМЕН  ПРЕДМЕТ  СО  
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлу-
ка на Министерството за образование и наука бр.07-2442/3 од 27.09.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-5552/1                                         Заменик на претседателот  

22 октомври 2011 година                                на Владата на Република 
    Скопје                                                                   Македонија,   
                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________________ 
3351. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ  ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети  со правосилна од-
лука на Министерството за локална самоуправа бр.07-2441/2  од 27.09.2011 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 51-5553/1                                     Заменик на претседателот  

22 октомври 2011 година                       на Владата на Република 
    Скопје                                                Македонија,    
                                                     м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________________ 
3352. 

Врз основа на член 172-а став 3  од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.80/1993, 3/1994, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 
50/2004, 4/2005 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011 
и 51/2011), Владата на Република Македонија,  на седницата, одржана на 12.10.2011 година, донесе 

 
О Д ЛУ К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ НА 
ФОНДОТ НА  ПЕНЗИСКОТО  И  ИНВАЛИДСКОТО  ОСИГУРУВАЊЕ НА  МАКЕДОНИЈА  (ВТОРА  

АУКЦИЈА СО  НАМАЛУВАЊЕ  НА ПОЧЕТНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ПО АКЦИЈА/УДЕЛ) 
 
1. Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите и уделите на Фондот на пензи-

ското и инвалидското осигурување на Македонија (втора аукција со намалување на почетната продажна цена 
по акција/удел) број 02-5076/1 од 16.09.2011 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, 
одржана на 16.09.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 51-5105/1                                Претседател на Владата 
12 октомври 2011 година                        на Република Македонија,  
          Скопје                                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 51-6366/1                                                  Заменик на претседателот  

25 октомври 2011 година                                                       на Владата на Република 
    Скопје                                                    Македонија,   
                                                      м-р Зоран Ставрески, с.р.  

3353. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

52/2005, 117/2008 и 17/2011) и член 44 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија 
за 2011 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2010), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 25.10.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА 
ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2011 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 3/2011), во точката 1 табелата се заменува со нова табела која гласи: 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
3354. 

Врз основа на член 71 став (5) од Законот за шумите (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.64/09, 24/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБ-
РУВАЊЕ ЗА ИЗВОЗ НА ТЕХНИЧКО ОГРЕВНО ДРВО И ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО ОДНОСНО НЕДОНЕСУ-
ВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗА ИЗВОЗ НА ТЕХНИЧКО  

ОГРЕВНО ДРВО И ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за одо-

брување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво односно недонесување на решение за одбивање 
на барањето за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво во рокот утврден во член 71 
став (3) од Законот за шумите.  

Член 2 
(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на решение 

за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво односно недонесување на решение за одби-
вање на барањето за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво “, во формат А-4 во бела 
боја, кој е даден во Прилог  и е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во сре-
дишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на ба-
рањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што 
се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.  

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 03-10190/1                                    Министер, 

27октомври 2011 година                               Љупчо Димовски, с.р. 
     Скопје 
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3355. 

Врз основа на член 33 став (9) од Законот за земјоделство и рурален развој (,,Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 49/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

УПИС ВО  РЕГИСТАРОТ  НА ОТКУПУВАЧИ  ОДНОСНО  НЕДОНЕСУВАЊЕ  НА  РЕШЕНИЕ  ЗА 

ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за 

упис во регистарот на откупувачи односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во ре-

гистарот на откупувачи во рокот утврден во член 33 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој. 

 

Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на реше-

ние за упис во регистарот на откупувачи односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис 

во регистарот на откупувачи“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог   и е составен дел на овој 

правилник. 

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, 

во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-

подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, 

краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 03-10191/1                                          Министер 

27октомври 2011 година                             Љупчо Димовски, с.р. 

     Скопје 
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3356. 

Врз основа на член 5 став (6) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарс-

тво и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ВО РЕГИСТАРОТ 

НА СНАБДУВАЧИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ  ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ОДБИВАЊЕ  НА  БАРАЊЕТО ЗА  УПИС  ВО РЕГИСТАРОТ  НА  СНАБДУВАЧИ  НА  СЕМЕНСКИ 

МАТЕРИЈАЛ И ВО РЕГИСТАРОТ НА СНАБДУВАЧИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за 

упис во регистарот на снабдувачи со семенски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден материјал  

односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на снабдувачи со семен-

ски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден материјал  во рокот утврден во член 5 став (4) од Зако-

нот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија. 

 
Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на ре-

шение за упис во регистарот на снабдувачи со семенски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден 

материјал  односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на снабдувачи 

со семенски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден материјал“ ,  во формат А-4 во бела боја, кој е 

даден во Прилог   и е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, 

во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-

подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барање-

то, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 3 

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

лика Македонија„. 

 

Бр. 03-10192/1 

27 октомври 2011 година                                                           Министер, 

  Скопје                                                    Љупчо Димовски, с.р. 
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3357. 
Врз основа на член 63 став (5) од Законот за рибарство и аквакултура (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија„ бр. 7/08, 67/10, 47/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА АКВА-
КУЛТУРА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ДОЗВОЛА ЗА АКВАКУЛТУРА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за 

аквакултура односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за аквакул-
тура во рокот утврден во член 63 став (3) од Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола 
за аквакултура  односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за аква-
култура“,  во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог  и е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишни-
от дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на 
барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис 
поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 03-10193/1 

27 октомври 2011 година                                                     Министер, 
    Скопје                                                       Љупчо Димовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

3358. 
Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 

146 од Законот за супервизија на осигурување („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 
79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на 
експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВА-
ЊЕ  ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА   ОСИГУРИТЕЛНО 

БРОКЕРСКИ РАБОТИ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува потребната докумен-

тација за добивање дозвола за вршење на осигурително 
брокерски работи од страна на Агенцијата за супервизија 
на осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата), 
согласно Законот за супервизија на осигурување. 

 
Потребна документација за добивање дозвола  
за вршење на осигурително брокерски работи 

 
Член 2 

(1) За издавање дозвола за вршење на осигурително 
брокерски работи до Агенцијата се доставува барање 
за добивање дозвола за вршење на осигурително бро-
керски работи на соодветен пропишан образец даден 
во Прилог 1 од овој правилник. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, барателот 
(односно негов овластен полномошник) ја доставува 
следната документација: 

1. Предлог на Статут кој треба да ги содржи најмал-
ку следните податоци: 

– фирма и седиште на осигурително брокерското 
друштво (во понатамошниот текст: друштво); 

– висина на почетниот акционерски капитал; 
– номинален износ на акциите, број на акциите од 

секој род и класа, права, обврски, ограничувања и по-
годности кои произлегуваат од акциите; 

– начин на стекнување и престанок на правата на 
акционерите на друштвото; 

– постапка за свикување и одржување на собрание 
на акционери; 

– вид, состав, број, начин и услови за избор, мандат, 
права, должности, одговорности и начин на работење 
на органите на управување на друштвото;  

– начин на управување со друштвото и застапување 
на друштвото од страна на членовите на управниот од-
бор; 

– број, мандат, права, одговорности и услови за 
именување на лицата со посебни права и одговорности 
во друштвото; 

– начин на решавање на споровите меѓу акционери-
те на друштвото; 

– начин на решавање на судир на интереси и зашти-
та на доверливоста на податоците на друштвото; 

– форма и начин на објавување податоци од страна 
на друштвото; 

– услови и случаи на престанување со работа на 
друштвото и 

– други податоци согласно закон. 
2. План за работа на друштвото кој треба да ги со-

држи најмалку следните податоци: 
– основи на деловната политика на друштвото со 

образложение, односно анализа на причините за осно-
вање на друштвото, деловните цели, осврт на пазарот 
на кој ќе учествува друштвото, структура на клиентите 
на друштвото и други податоци; 

– планиран обем на трошоци за основање, организа-
циски трошоци и трошоци за развој; 

– елаборат со проекција за очекувани деловни ре-
зултати за најмалку тригодишен период, пред сè во вр-
ска со очекуваниот приход од провизии, очекуваните 
трошоци, очекуваната добивка и др., и план на акцио-
нерите за идниот развој на друштвото од аспект на по-
растот на сопствените средства за следните три години. 
Елаборатот треба да содржи: (1) детален Биланс на со-
стојба, Биланс на успех и Извештај за паричните теко-
ви, со коментар за секоја позиција и основните претпо-
ставки врз кои се темели проекцијата, (2) движење на 
финансиските показатели, како што се показателите за 
ликвидноста, профитабилноста итн.; 

–  опис на системите за управување и внатрешна 
контрола; 

– седиште на друштвото, како и евентуалниот број 
и локација на филијалите, експозитурите и други дело-
ви, како и рокот кога друштвото има намера да ги отво-
ри; 

– организациска структура на друштвото, со посе-
бен опис на делокругот на работа и одговорностите на 
лицата со посебни права и одговорности на секој орга-
низациски дел, меѓусебните односи и односите со орга-
ните на надзор и управување на друштвото, како и 
опис на потребниот број вработени и нивната квалифи-
кациска структура; 

3. Доказ дека се уплатени парични средства на име 
акционерски капитал на друштвото, на засебна привре-
мена сметка кај носител на платен промет, односно на 
девизна сметка кај Народна банка на РМ (за основач 
странско правно, односно физичко лице); 

4. Список на акционери на друштвото, со наведува-
ње на име, презиме и адреса на физичките лица - осно-
вачи, односно назив и седиште на правните лица - ос-
новачи, како и податоци за вкупниот номинален износ 
на поседувани акции и процент на учество во акцио-
нерскиот капитал на друштвото; 

5. Доколку основачот на друштвото е правно лице: 
- Одлука за основање, односно учество во друштво-

то, донесена од страна на надлежен орган на правното 
лице–основач; 

- извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
(1) Изјава на надлежен орган на правното лице-основач 
за потеклото на средствата што се вложуваат на име 
акционерски капитал на друштвото, како и (2) соодве-
тен доказ за изворот на средствата кои лицето ги вло-
жува во друштвото (ревизорски извештај на правното 
лице, годишна сметка или друг соодветен доказ); 

- потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки од страна на правното лице-
основач и потврда од надлежна институција за неопто-
вареност на имотот со обврски кон државата и кон дру-
ги правни и физички лица; 

- доказ дека на правното лице-основач не му е изре-
чена споредна казна забрана за добивање дозвола за вр-
шење работи на осигурување, застапување во осигуру-
вање или осигурително брокерски работи, забрана за 
основање на нови правни лица – одземање на дозвола 
за вршење работи на застапување во осигурувањето 
или осигурително брокерски работи, односно привре-
мена или трајна забрана за вршење дејност од областа 
на осигурувањето, и тоа: (1) Потврда од Централен ре-
гистар, како и (2) Изјава на надлежен орган на правно-
то лице-основач дека на правното лице - основач не му 
е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола 
за вршење работи на осигурување, застапување во оси-
гурување или осигурително брокерски работи,  забрана 
за основање на нови правни лица – одземање на дозво-
ла за вршење работи на застапување во осигурувањето 
или осигурително брокерски работи, односно привре-
мена или трајна забрана за вршење дејност од областа 
на осигурувањето; 
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- доказ дека против правното лице - основач не е пове-
дена стечајна постапка или постапка на ликвидација, и 
тоа: (1) Потврда од Централен регистар и (2) Изјава на 
надлежен орган на правното лице-основач дека против 
правното лице-основач не е покрената стечајна постапка; 

- доказ дека правното лице не работи и нема да ра-
боти спротивно на одредбите од Законот за спречување 
перење пари и други приноси од казниво дело и финан-
сирање на тероризам, и тоа: Изјава на надлежен орган 
на правното лице - основач дека правното лице не ра-
боти и нема да работи спротивно на одредбите од Зако-
нот за спречување перење пари и други приноси од 
казниво дело и финансирање на тероризам; 

- доказ за непостоење на капитална или управувач-
ка поврзаност со друштва за осигурување, друштва за 
застапување во осигурување или други осигурително 
брокерски друштва, и тоа: (1) Изјава на надлежен ор-
ган на правното лице - основач за сите лица кои се по-
врзани во согласност со Законот за супервизија на оси-
гурување (капитално, управувачки, роднински) со 
правното лице - основач со докази за начинот на повр-
заност, (2) Изјава дека правното лице - основач не е по-
врзано лице со друштва за осигурување, друштва за за-
стапување или други осигурително брокерски друштва, 
(3) Извод од Централен депозитар за хартии од вред-
ност, односно Централен регистар за тоа кои се имате-
ли на акции, односно удели во правното лице – осно-
вач, како и за други лица кои во правното лице - осно-
вач поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 
10% од акциите, односно уделите, (4)  Извод од Цен-
трален депозитар за хартии од вредност, Централен ре-
гистар, односно друг јавен бележник за капитални 
учества на правното лице - основач во други правни 
лица (каде правното лице - основач поседува, директно 
или индиректно, повеќе од 10 % од акциите, односно 
уделите); 

- Акт за основање на правното лице - основач; 
- Статут на правното лице - основач; 
- Список на членови на органот на управување во 

правното лице - основач (Извод од Централен регистар 
или друг соодветен јавен регистар); 

- Извод од регистарот во кој е регистрирано прав-
ното лице - основач; 

- Ревизорски извештај за последните две деловни 
години за правното лице – основач, односно Годишна 
сметка за последните две деловни години доколку 
правното лице - основач нема обврска за ревизија на 
финансиски извештаи. Правните лица кои се основани 
и работат помалку од две години, се должни да обезбе-
дат ревизорски извештаи за последните две деловни го-
дини за своите акционери – правни лица, односно да ја 
достават соодветната документација од точка 6) од овој 
став за своите акционери – физички лица кои имаат 
учество во капиталот на правното лице – основач над 
10%. Ревизорскиот извештај кој се доставува за стран-
ско правно лице - основач треба да биде изготвен од 
реномирана меѓународна ревизорска куќа. За домашно 
правно лице – основач или за акционер на правното ли-
це - основач се доставува ревизорски извештај доколку 
согласно Законот за трговски друштва е обврзано да 
изработи ревизорски извештај; 

- други докази за оцена на бонитетот, правната и 
финансиската состојба на правното лице - основач. 

6. Доколку основачот на друштвото е физичко ли-
це: 

- лична карта или пасош на увид (за странско фи-
зичко лице) 

- извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
(1) Изјава на физичкото лице - основач за потеклото на 
средствата што се вложуваат на име акционерски капи-
тал на друштвото, како и (2) соодветен доказ за изворот 
на средствата кои лицето ги вложува во друштвото (ре-
шение за наследство, потврда од банка или друга финан-
сиска институција за висината и датумот на вложените 
средства, документ за висината на платата и приходите 
остварени по други основи и друг соодветен доказ); 

- Потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки од страна на физичкото лице - 
основач и потврда од надлежна институција за неопто-
вареност на неговиот имот со обврски кон државата и 
кон други правни и физички лица; 

- Уверение за неосудуваност на физичкото лице - 
основач (односно неизречена казна затвор за кривично 
дело против јавните финансии, против платниот про-
мет и стопанството, против службената должност или 
против правниот сообраќај), издадено од надлежен 
судски орган; 

- Уверение за неизречена мерка забрана за вршење 
професија, дејност или должност на физичкото лице - 
основач издадено од надлежен судски орган; 

- Изјава на физичкото лице - основач дека  не извр-
шувало функција на лице со посебни права и одговор-
ности во друштво за осигурување или друго правно ли-
це над кое е отворена стечајна постапка; 

- Изјава на физичкото лице - основач  дека во пос-
ледните три години не било член на орган на управува-
ње, надзорен орган или лице со посебни права и одго-
ворности во друштво за осигурување или друго правно 
лице над кое е отворена стечајна постапка; 

- доказ за непостоење на капитална или управувач-
ка поврзаност со друштва за осигурување, друштва за 
застапување или други осигурително брокерски друш-
тва,  и тоа: (1) Изјава на физичкото лице - основач за 
сите лица кои се поврзани (капитално, управувачки, 
роднински) со физичкото лице – основач, со докази за 
начинот на поврзаност, (2) Изјава дека физичкото лице 
- основач не е поврзано лице со друштва за осигурува-
ње, други друштва за застапување или осигурително 
брокерски друштва, (3)  Извод од Централен депозитар 
за хартии од вредност,  Централен регистар, односно 
друг јавен бележник, за капитални учества на физичко-
то лице - основач во правни лица (каде физичкото лице 
- основач поседува, директно или индиректно, повеќе 
од 10 % од акциите, односно уделите); 

- доказ дека физичкото лице - основач не работи и 
нема да работи спротивно на одредбите од Законот за 
спречување перење пари и други приноси од казниво 
дело и финансирање на тероризам, и тоа: Изјава на 
надлежен орган на правното лице - основач дека прав-
ното лице не работи и нема да работи спротивно на 
одредбите од Законот за спречување перење пари и 
други приноси од казниво дело и финансирање на те-
роризам. 

7. Основи на деловната политика на друштвото со 
образложение, односно анализа на причините за осно-
вање на друштвото, деловните цели на друштвото, 
осврт на пазарот на кој ќе учествува друштвото, стру-
ктура на клиентите на друштвото и други податоци; 

8. Тарифа за извршени услуги на друштвото; 
9. Документација врз основа на која може да се кон-

статира дека друштвото е кадровски, технички и орга-
низационо оспособено за вршење на работите предви-
дени со статутот на друштвото, со податоци за инфор-
матичкиот систем и техничката опременост на друш-
твото; 
      10. Преддоговор или договор за осигурување од од-
говорност склучен со овластено друштво за осигурува-
ње во Република Македонија; 

11. Програма за имплементација на мерките за 
спречување на перење пари и финансирање на терори-
зам заедно со Мислење од Управата за спречување 
перење пари по однос на Програмата; 

12. Податоци за лиценцираните осигурителни бро-
кери кои ќе бидат вработени во друштвото; 

13. Изјава на основачите на друштвото дека лицен-
цираните брокери ќе бидат вработени во друштвото по 
уписот на друштвото во Централниот регистар на Ре-
публика Македонија и 
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14. Доказ за платен надоместок за издавање дозвола 
за вршење на осигурително брокерски работи, согласно 
Тарифникот на Агенцијата. 

(3) Под соодветна организациона оспособеност на 
друштвото во смисла на став (2) точка 9) од овој пра-
вилник се подразбира воспоставување на таква органи-
зација на друштвото која овозможува успешно вршење 
на неговата дејност во обем утврден во актот за основа-
ње, што се докажува со донесени акти за внатрешна ор-
ганизација и систематизација на работни места, одлука 
за организирање на работни единици, правилници за 
работа на внатрешната ревизија и сл.   

(4) Под соодветна техничка оспособеност на друш-
твото во смисла на став (2) точка 9) од овој правилник 
се подразбира: 

1) деловен простор за вршење на осигурително бро-
керски работи кој ги задоволува потребните стандарди 
во однос на планираниот број на вработени; 

2) Проект за иимплементација на соодветна  инфор-
матичка опрема и софтверско  решение за вршење на 
осигурително брокерски работи, кое по обем и технич-
ки карактеристики одговара на бројот на вработени и 
планираниот обем на работење на друштвото. 

(5) Под соодветна кадровска оспособеност на друш-
твото во смисла на став (2) точка 9) од овој правилник 
се подразбира предвидена квалификациона структура 
на вработени со потребен работен стаж и искуство за 
секое конкретно работно место, како и планирана ди-
намика за пополнување за работни места која треба да 
ја следи динамиката на зголемување на обемот на рабо-
тење и ширење на организационата мрежа на друштво-
то. Потребно е да се наведе бројот на вработени по од-
делни организациски делови, податоци за образование-
то на лицата кои ќе бидат вклучени во вршењето фи-
нансиски активности и план за обука во наредните три 
години. Доколку е потребно се доставува и план за до-
стигнување на планираниот број вработени. 

(6) Проектот за имплементација на информатички-
от систем треба да содржи детален опис на предвиде-
ната хардверска и софтверска инфраструктура, специ-
фикација на опремата и функционалностите на аплика-
цијата, план за имплементација со дефинирани чекори 
и рокови, опис на сигурносните мерки кои ќе бидат 
имплементирани и начинот на кој ќе се обезбеди кон-
тинуитет на сервисите. Проектот треба да ги земе пред-
вид  општоприфатените стандарди за сигурност на ин-
форматичкиот систем и за обезбедување континуитет 
во работењето, доколку не е поинаку пропишано од 
Агенцијата. Доколку е предвидено функционирањето 
на информатичкиот систем да зависи од надворешни 
добавувачи (друштво за помошни услуги), осигурител-
но брокерското друштво мора да инкорпорира соодвет-
на документација добиена од страна на добавувачот во 
самиот проектен план со која јасно ќе се дефинира обе-
мот и квалитетот на услугата, сигурносните мерки, ка-
ко и карактеристиките на испораката. 

(7) Документацијата за техничката опременост тре-
ба да содржи податоци за деловниот простор каде што 
ќе работи друштвото (сопствен, изнајмен, локација, по-
вршина и динамика на неговото опремување за пушта-
ње во употреба) и за техничката опрема којашто ќе ја 
користи.  

(8) Дополнителната документација што може Аген-
цијата да ја бара, согласно Законот за супервизија на 
осигурување, заради одлучување по барањето за изда-
вање дозвола за вршење на осигурително брокерски ра-
боти може да се однесува особено, но не исклучиво на 
следните документи, податоци и информации: 

- извод за состојбата на сметките во банки за одре-
ден период, кој се однесува на лицaта кои имаат наме-
ра да основаат осигурително брокерско друштво; 

- податоци за правниот статус, финансиската со-
стојба и сопственичката структура на лицата кои имаат 
намера да основаат осигурително брокерско друштво; 

- други податоци за оцена на бонитетот на основа-
чите. 

Прецизирање на формата на доставување на 
документацијата 

 
Член 3 

(1) Кон барањето за издавање дозвола за вршење  
на  осигурително брокерски работи од член 1 став (1) 
точка 1) од овој правилник, се доставуваат податоци за 
овластено лице за контакт со Агенцијата (име и прези-
ме, телефонски број, број на телефакс, адреса на еле-
ктронска пошта). 

(2) Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел 
од документацијата која се доставува кон барањето за 
издавање дозвола од член 1 став (1) точка 1) од овој 
правилник треба да бидат потпишани од овластено ли-
це или соодветен надлежен орган. Истите треба да би-
дат во оригинал или копија заверена кај овластено лице 
(нотар).  Доколку документот што треба да се достави 
е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и 
превод на македонски јазик, преведен од овластен суд-
ски преведувач и заверен кај нотар. 

(3) Сите потврди, изјави и прашалници, кои се дел 
од документацијата која се доставува кон барањето за 
издавање дозволи од член 1 став (1) точка 1) од овој 
правилник, не смеат да бидат постари од шест месеци 
пред денот на поднесување на барањето за издавање 
дозвола. 

(4) Доколку законодавството на земјата од која доа-
ѓа странското лице кое има намера да основа осигури-
телно брокерско друштво поинаку ја регулира матери-
јата во врска со документацијата која се доставува кон 
барањето за издавање дозвола од член 1 став (1) точка 
1) од овој правилник, треба да се приложи соодветен 
документ, или правно мислење од адвокат, со кој ќе 
може да се потврди разликата во регулативата, односно 
ќе се посочи друг релевантен документ со кој би се по-
тврдило исполнувањето на предвидената законска об-
врска. 

(5) Агенцијата разгледува барање за издавање доз-
вола од точка 1 од овој правилник со комплетна доку-
ментација. Под комплетна документација се подразби-
ра документацијата пропишана со овој правилник, до-
кументацијата која дополнително е побарана од Аген-
цијата, како и соодветните документи, податоци и ин-
формации, кои треба да се добијат од надлежни до-
машни и странски институции во земјата и во странс-
тво, за одлучување по барањето. 

 
Одлучување по барањето за добивање дозвола за 

вршење на осигурително брокерски работи 
 

Член 4 
(1) При одлучувањето по барањето од член 2 став 

(1) од овој правилник, Агенцијата оценува дали се ис-
полнети условите предвидени во Законот за супервизи-
ја на осигурување.  

(2) Врз основа на оцената од став (1) на овој член, 
Агенцијата донесува решение за издавање дозвола за 
вршење  на осигурително брокерски работи или за од-
бивање на барањето, во рок од 60 дена од денот на под-
несување на барањето со комплетна документација 
согласно овој правилник. 

 
Завршни одредби 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
Бр. 0201-3626/3                           Претседател  

20 октомври  2011 година        на Советот на експерти, 
      Скопје                             д-р Климе Попоски, с.р. 
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ФОНД  ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
3359. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 8, а во врска со член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/06 
,18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2011, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ  
ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко консултативна здравствена заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 
122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011 и 99/2011), во член 2 во  делот од табелата што се однесува на 
биохемиските анализи се врши измена на референтни цени на следните услуги : 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија",  ќе 

се објави по добивање на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 01.11.2011 година  
 
Број: 02-15600/                          Управен одбор 

10 октомври 2011 година                            Претседател, 
     Скопје                            Јован Грповски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

3360. 
Врз основа на член 10 и член 26 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен Весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувај-
ќи во постапката поведена по службена должност про-
тив Националната Федерација на агенциите за привре-
мени вработувања на Македонија, застапувана од Р.Н., 
Агенцијата за привремено вработување Партнер, заста-
пувана од Р.Н., Агенцијата за привремено вработување 
Некст Левел, застапувана од С.З., Агенцијата за при-
времено вработување Вработување Лизинг, застапува-
на од Д.В., Агенцијата за привремено вработување 
ЕСЛ застапувана од Г.П., Агенцијата за привремено 
вработување Тренквалдер застапувана од Д.А., Аген-
цијата за привремено вработување Танекс-М застапу-
вана од Т.С., Агенцијата за привремено вработување 
ДЕКРА вработување ДООЕЛ застапувана од И.Ч., сите 
од Скопје и Агенцијата за привремено вработување 
Аксиос Вардар од Гостивар застапувана од Е.Ј.  заради 
утврдување на постоење на забранет договор и/или до-
говорена практика чија цел е спречување, ограничува-
ње или нарушување на конкуренцијата на пазарот за 
обезбедување на услуги на посредување при вработу-
вање на територијата на Република Македонија, Коми-
сијата за заштита на конкуренцијата на седницата одр-
жана на 28.06.2011 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се утврдува дека  
Националната Федерација на агенциите за привре-

мени вработувања на Македонија,  со седиште на ул. 
„Прашка“ бр. 23, Агенцијата за привремено вработува-
ње Партнер, со седиште на кеј „Димитар Влахов“ бб, 
Агенцијата за привремено вработување Некст Левел, 
со седиште на ул. „Водњанска“ 44, влез 1 спрат 1, 
Агенцијата за привремено вработување Вработување 
Лизинг, со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ 24/2-5, Аген-
цијата за привремено вработување ЕСЛ, со седиште на 
ул. „Доситеј Обрадовиќ“ 1/8, Агенцијата за привреме-
но вработување Тренквалдер, со седиште на ул. „29 но-
ември“ 62/1-1,  Агенцијата за привремено вработување 
ДЕКРА вработување ДООЕЛ, со седиште на ул. „Ми-
трополит Теодосиј Гологанов“ 42, сите од Скопје и 
Агенцијата за привремено вработување Аксиос Вардар, 
со седиште на ул. „Светозар Пепоски“ 53/11, Гостивар, 
склучиле забранет договор и/или договорена практика 
чија цел е спречување, ограничување или нарушување 
на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услу-
ги на посредување при вработување на територијата на 
Република Македонија на начин што на состанок на 
Националната Федерација на агенциите за привремени 
вработувања на Македонија заеднички препорачале 
минимален износ од 7% на надоместокот кој агенции-
те-членки на Националната Федерација на агенциите за 
привремени вработувања на Македонија  требало да го 
наплатуваат од работодавачот - корисник за обезбеде-
ната услуга на посредување при вработување (провизи-
ја), со што индиректно ги фиксирале продажните цени 
на услугите кои ги обезбедуваат агенциите за привре-
мено вработување-членки на Националната федерација 
на агенциите за привремено вработување на Македони-
ја и на тој начин сториле повреда од член 7 став (1) 
точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 
2. Времетраење на повредата од точка 1: 
Националната федерација на агенциите за привре-

мени вработувања на Македонија, АПВ Партнер, АПВ 
Некст Левел, АПВ Вработување Лизинг, АПВ ЕСЛ,  
АПВ Тренквалдер, сите од Скопје и АПВ Аксиос Вар-
дар, од Гостивар ја сториле повредата од точка 1) во 

периодот од 31.3.2008 година (како датум на одржува-
ње на состанокот на Националната Федерација на аген-
циите за привремени вработувања на Македонија) до 
10.9.2009 година (како датум кога Собранието на На-
ционалната Федерација на агенциите за привремени 
вработувања усвоило нов Етички Кодекс на агенциите 
за привремени вработувања во Република Македонија 
од чиј член 10 е избришана препораката за минимален 
износ на провизија, па истата веќе не постои во одно-
сите помеѓу членките на Националната Федерација на 
агенциите за привремени вработувања на Македонија). 

АПВ ДЕКРА вработување ДООЕЛ  ја сторило по-
вредата од точка 1) во периодот од 31.3.2008 година 
(како датум на  одржување на состанокот на Национал-
ната Федерација на агенциите за привремени вработу-
вања на Македонија) до 5.3.2009 година (како датум 
кога со Одлука на Федерацијата бр. 0302-10/1 од 
5.3.2009 година, АПВ Декра е исклучена од членство 
во Националната Федерација на агенциите за привре-
мени вработувања на Македонија).  

 
3. СЕ ЗАПИРА  постапката поведена по службена 

должност против Агенцијата за привремено вработува-
ње Танекс-М¸ со седиште на ул. „Кузман Јосифовски 
Питу“, ТЦ. Скопјанка, подземен премин, лок. 2, Скопје 
со Заклучокот бр. 08-5 од 11.03.2010 година бидејќи 
Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека 
истата не ја сторило повредата од точка 1) од диспози-
тивот на ова решение. 

 
    Уп бр. 08-5                                  Претседател, 
28 јуни 2011 година               Чедомир Краљевски, с.р.   
        Скопје     

______________ 
3361. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-
штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10, постапувајќи по известу-
вањето за концентрација поднесено од претпријатието 
Волксваген АГ, преку полномошник Адвокатско Дру-
штво Кнезовиќ & Соработници, Комисијата за заштита 
на конкуренцијата на седница одржана на ден 3.8.2011 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата Волксваген АГ (Volkswagen), со седиште 
на Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург, Германија и 
МАН СЕ (MAN SE), со седиште на Унгерерстр. 69, 
80805 Минхен, Германија, по основ на купопродажба 
на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за за-
штита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушува-
ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-
гов суштински дел, особено како резултат на создава-
ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
ниците и е во согласност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,00 ден. и 
за решението во износ од 30 000,00 ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-
63095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и 
програма 72231300 и при подигнување на решението 
да достави доказ за извршена уплата на администра-
тивните такси. 

 
      Бр. 08-66                                  Претседател, 
3 август 2011 година           Чедомир Краљевски, с.р.   
         Скопје     
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3362. 
   Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10), а постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу Волонг Холдинг 
Груп Цо. Лтд., Народна Република Кина (Wolong Hol-
ding Group Co. Ltd.,China) од една страна и АТБ Ау-
стриа Антрибстехник Акциенгезелшафт, Австрија 
(ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft, Austria) 
од друга страна, а поднесено од Волонг Холдинг Груп 
Цо. Лтд., Народна Република Кина, Комисијата за за-
штита на конкуренцијата на седница одржана на ден 
28.9.2011 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Волонг 

Холдинг Груп Цо. Лтд. (Wolong Holding Group Co. 
Ltd.) со седиште на ул. 1801 Вест Ремин Роуд, Шангју 
312300, Зејианг, Нарoдна Република Кина и АТБ Ау-
стриа Антрибстехник Акциенгезелшафт, Австрија 
(ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft, Au-
stria), со седиште на ул. Вехтергаcе 1 / Топ 12, Виена, 
Австрија по основ на купување на удели, иако потпаѓа 
под одредбите од Законот за заштита на конкуренција-
та, нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата 
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за за-
штита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6.000,00 денари 
и за решението во износ од 30.000,00 денари, по тари-
фен број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840…03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
УП бр. 08-68 

28 септември 2011 година                Претседател, 
    Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

_____________ 
3363. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-
штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10), а постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу АГРАНА Бетеили-
гунгс-Актиенгезелшафт (AGRANA Beteiligungs–
Aktiengesellschaft) од една страна и РВА Рајфајзен Варе 
Австрија Актиенгезелшафт (RWA Raiffeisen Ware 
Austria) од друга страна, а поднесено заеднички од АГ-
РАНА Бетеилигунгс- Актиенгезелшафт и РВА Рајфај-
зен Варе Австрија Актиенгезелшафт, Комисијата за за-
штита на конкуренцијата на седница одржана на ден 
06.10.2011  година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу АГРА-

НА Бетеилигунгс - Актиенгезелшафт (AGRANA 
Beteiligungs – Aktiengesellschaft) со седиште на Донау–
Сити–Штрасе 9, A-1220, Виена, Австрија  (Donau-City-
Straße 9,  A-1220, Wien,  Austria) и РВА Рајфајзен Варе 
Австрија Актиенгезелшафт (RWA Raiffeisen Ware 
Austria) со седиште на Виенербергштрасе 3, A-1100 
Виена, Австрија (Wienerbergstraße 3, A-1100 Wien, 
Austria) по основ на заедничко вложување, иако потпа-

ѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренци-
јата, нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата 
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за за-
штита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,00 ден. и 
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

             
УП. бр. 08-71 

6 октомври 2011 година                    Претседател,      
   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р.   

_____________ 
3364. 

Врз основа на член 10 и 26 од Законот за заштита 
на конкуренцијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 52 од Законот 
за управните спорови („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 62/06, 150/10), а постапувајќи по пре-
судата на Управниот Суд на Република Македонија У-
5 бр. 897/2010 од 22.3.2011 година, во постапката пове-
дена по службена должност против Авто Мото Сојуз 
на Македонија застапуван од генерален секретар Д.М., 
Скопје, Сојуз на возачи на Македонија, застапуван од 
в.д. секретар С.Б. и Автосообраќаен училишен центар 
„Боро Петрушевски“ на град Скопје застапуван од ди-
ректор И.Д. заради утврдување на постоење на забра-
нет договор, одлука на здружение на претпријатија 
и/или договорена практика чија цел е спречување, 
ограничување или нарушување на конкуренцијата на 
пазарот за обезбедување на услугата технички преглед 
на моторни и приклучни возила на територијата на Ре-
публика Македонија, Комисијата за заштита на конку-
ренцијата на седницата одржана на ден 12.9.2011 годи-
на, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека  
 
Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје ул. „Иво 

Рибар Лола“ бр. 51, Скопје, Сојуз на возачи на Македо-
нија, бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 58-б, Скопје и 
Автосообраќаен училишен центар ,,Боро Петрушев-
ски“ на град Скопје, бул. „Александар Македонски“ бр. 
3/26-б Скопје, учествувале во забранет договор и/или 
договорена практика на начин што одлуките и ценов-
ниците кои ги донеле и во кои се утврдени цените за 
технички преглед на моторни и приклучни возила 
претходно меѓусебно ги усогласиле со што директно ги 
фиксирале продажните цени за услугата технички 
преглед на моторни и приклучни возила на територија-
та на Република Македонија, а со цел спречување, 
ограничување или нарушување на конкуренцијата на 
пазарот за обезбедување на услугата - технички прег-
лед на моторни и приклучни возила на територијата на 
Република Македонија, со што сториле повреда од 
член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на кон-
куренцијата.   

 
2. Времетраење на повредата од точка 1: 
 
- Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје учеству-

вал во повредата од точка 1) во периодот од 1.8.2005 
година до 12.5.2009 година;  
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- Сојуз на возачи на Македонија, Скопје учествувал 
во повредата од точка 1) во периодот од 1.8.2005 годи-
на до 12.5.2009 година и 

- Автосообраќаен училишен центар ,,Боро Петру-
шевски“ на град Скопје, Скопје, учествувал во повре-
дата од точка 1) во периодот од 1.8.2005 година до 
2.12.2008 година. 

 
Бр. 08-158/5                                  Претседател, 

12 септември 2011 година     Чедомир Краљевски, с.р. 
   Скопје                                                                             

_____________ 
 

3365. 
Врз основа на член 10, член 15 и член 18 од Законот 

за контрола на државната помош (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.145/2010),  Комисијата за 
заштита на конкуренцијата во постапката за оцена на 
Одлуката за давање на поволни услови за инвестиции 
во Индустриската зона “Жабени„ за првите 20 хектари, 
донесена од страна на Советот на Општина Битола, на 
седницата одржана на 20.09.2011 година, го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Одлуката за давање на поволни услови за инве-

стиции во Индустриската зона “Жабени„ за првите 20 
хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена од 
страна на Советот на Општина Битола, со седиште на 
бул,“1-ви Мај„ бр.61, 7000 Битола, претставува неза-
конска државна помош, согласно член 4 став (1) точка 
5) од Законот за контрола на државната помош. 

2. Мерката – Ослободување од надоместок за уре-
дување на градежното земјиште во висина од 100% за 
комплетно изграден објект, со обврска да започнат со 
работа, односно да го стават во функција објектот во 
рок од 18 месеци по склучениот договор за откуп на 
градежното земјиште, за инвеститорите кои ќе откупат 
градежно земјиште најдоцна до 31.03.2011 година, со-
држана во Одлуката за давање на поволни услови за 
инвестиции во Индустриската зона “Жабени„ за првите 
20 хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена 
од страна на Советот на Општина Битола, со седиште 
на бул,“1-ви Мај„ бр.61, 7000 Битола, претставува ре-
гионална помош како шема на помош согласно член 4 
став (1) точка 1) и точка 11) од Законот за контрола на 
државната помош, при што доделувањето на истата е 
дозволено под услов помошта да се доделува согласно 
одредбите од Уредбата за утврдување на условите и 
постапката за доделување на регионална помош 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 81/03 
и 118/09); 

3. Мерката – Ослободување од надоместок за уре-
дување на градежното земјиште во висина од 75% за 
комплетно изграден објект, со обврска да започнат со 
работа, односно да го стават во функција објектот во 
рок од 15 месеци по склучениот договор за откуп на 
градежното земјиште, за инвеститорите кои ќе откупат 
градежно земјиште најдоцна до 30.06.2011 година, со-
држана во Одлуката за давање на поволни услови за 
инвестиции во Индустриската зона “Жабени„ за првите 
20 хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена 
од страна на Советот на Општина Битола, со седиште 
на бул,“1-ви Мај„ бр.61, 7000 Битола, претставува ре-
гионална помош како шема на помош согласно член 4 

став (1) точка 1) и точка 11) од Законот за контрола на 
државната помош, при што доделувањето на истата е 
дозволено под услов помошта да се доделува согласно 
одредбите од Уредбата за утврдување на условите и 
постапката за доделување на регионална помош 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 81/03 
и 118/09); 

4. Мерката – Ослободување од надоместок за уре-
дување на градежното земјиште во висина од 50% за 
комплетно изграден објект, со обврска да започнат со 
работа, односно да го стават во функција објектот во 
рок од 12 месеци по склучениот договор за откуп на 
градежното земјиште, за инвеститорите кои ќе откупат 
градежно земјиште најдоцна до 30.09.2011 година, со-
држана во Одлуката за давање на поволни услови за 
инвестиции во Индустриската зона “Жабени„ за првите 
20 хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена 
од страна на Советот на Општина Битола, со седиште 
на бул,“1-ви Мај„ бр.61, 7000 Битола, претставува ре-
гионална помош како шема на помош согласно член 4 
став (1) точка 1) и точка 11) од Законот за контрола на 
државната помош, при што доделувањето на истата е 
дозволено под услов помошта да се доделува согласно 
одредбите од Уредбата за утврдување на условите и 
постапката за доделување на регионална помош 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 81/03 
и 118/09); 

5. Мерката – Ослободување од надоместок за уре-
дување на градежното земјиште во висина од 25% за 
комплетно изграден објект, со обврска да започнат со 
работа, односно да го стават во функција објектот во 
рок од 12 месеци по склучениот договор за откуп на 
градежното земјиште, за инвеститорите кои ќе откупат 
градежно земјиште најдоцна до 31.12.2011 година, со-
држана во Одлуката за давање на поволни услови за 
инвестиции во Индустриската зона “Жабени„ за првите 
20 хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена 
од страна на Советот на Општина Битола, со седиште 
на бул,“1-ви Мај„ бр.61, 7000 Битола, претставува ре-
гионална помош како шема на помош согласно член 4 
став (1) точка 1) и точка 11) од Законот за контрола на 
државната помош, при што доделувањето на истата е 
дозволено под услов помошта да се доделува согласно 
одредбите од Уредбата за утврдување на условите и 
постапката за доделување на регионална помош 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 81/03 
и 118/09); 

6. Мерката – Ослободување од надоместок за уре-
дување на градежното земјиште во висина од 100% за 
инвеститори кои до крајот на 2012 година вработат над 
300 нововработени лица,  содржана во Одлуката за да-
вање на поволни услови за инвестиции во Индустри-
ската зона “Жабени„ за првите 20 хектари бр.07-1934/3 
од 30.09.2010 година донесена од страна на Советот на 
Општина Битола, со седиште на бул,“1-ви Мај„ бр.61, 
7000 Битола, претставува регионална помош како шема 
на помош согласно член 4 став (1) точка 1) и точка 11) 
од Законот за контрола на државната помош, при што 
доделувањето на истата е дозволено под услов помо-
шта да се доделува согласно одредбите од Уредбата за 
утврдување на условите и постапката за доделување на 
регионална помош (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 81/03 и 118/09). 

 
   УП бр. 10-31 

20 септември 2011 година              Претседател,  
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р.                            
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3366. 
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-

трола на државната помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по 
известувањето за планирано доделување на државна 
помош согласно Програмата за инвестирање во живот-
ната средина за 2011 година и доделување на државна 
помош согласно Програмата за инвестирање во живот-
ната средина за 2010 година поднесено од Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање на 
ден 12.04.2011 година, Комисијата за заштита на кон-
куренцијата на седницата одржана на 3.5.2011 година 
го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Mерката содржана во Програмата за инвестирање 

во животната средина за 2011 година, и тоа во: 
1.1 Член 4 точка 1 од Програмата за инвестирање во 

животната средина за 2011 година под наслов Израбо-
тка на техничка документација и реализирање на прое-
кти и активности за заштита, зачувување и подобрува-
ње на квалитетот на водите во износ од 23.000.000,00 
денари не претставува државна помош во смисла на 
член 5 став (1) од Законот за контрола на државната 
помош. 

1.2. Член 4 точка 2 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2011 година под наслов Реа-
лизирање на проекти и активности за заштита на при-
родата и биолошката разновидност во износ од 
8.000.000,оо денари не претставува државна помош во 
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на др-
жавната помош. 

 1.3. Член 4 точка 3 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2011 година под наслов Реа-
лизирање на проекти и активности за подигање на јав-
ната свест, едукација и обука во областа на животната 
средина во износ од 10.000.000,00 денари не претставу-
ва државна помош во смисла на член 5 став (1) од Зако-
нот за контрола на државната помош . 

1.4. Член 4 точка 4 од од Програмата за инвестира-
ње во животната средина за 2011 година под наслов 
Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни 
студии, програми, проекти и други слични активности 
за заштита и унапредување на животната средина и 
природата во износ од 10.000.000,оо денари претставу-
ва државна помош во смисла на член 5 став (1) од Зако-
нот за контрола на државната помош, која како хори-
зонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 1.4) 
од Законот за контрола на државната помош и како ше-
ма на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од 
Законот за контрола на државната помош ја доделува 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, при што доделувањето на истата е дозволено 
како помош за заштита на животна средина согласно 
член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на др-
жавната помош и член 15 и 17 од Уредбата за условите 
и постапката за доделување на хоризонтална помош 
(„Службен весник на РМ“ бр. 157/07), само во случае-
вите кога станува збор за финансирање на студии, про-
грами, проекти и други слични активности за користе-
ње на обновливи извори на енергија. 

1.5. Член 4 точка 5 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2011 година под наслов Под-
дршка на проекти и активности на невладините органи-
зации формирани заради заштита на животната среди-
на во износ од 10.000.000,00 денари, не претставува др-
жавна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот 
за контрола на државната помош. 

1.6. Член 4 точка 6 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2011 година под наслов Кофи-
нансирање на тековни проекти од областа на животна 
средина во износ од 15.000.000,00 денари, не претста-
вува државна помош во смисла на член 5 став (1) од За-
конот за контрола на државната помош.  

1.7. Член 4 точка 7 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2011 година под наслов Реа-
лизација на проекти и активности одобрени согласно 
Програмата за инвестирање за 2010 год во износ од 
28.500.000,00 денари, e содржана во точка 2 од ова Ре-
шение.  

1.8. Член 4 точка 8 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2011 година под наслов Тро-
шоци за спроведување на програмата во износ од 
18.000.000,00 денари, не претставува државна помош 
во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 
државната помош.  

2. Mерката содржани во Програмата за инвестира-
ње во животната средина за 2010 година, и тоа во: 

2.1. Член 4 точка 1 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2010 година под наслов Реа-
лизирање на проекти и активности за расчистување на 
диви депонии во износ од 5.000.000,00 денари, не прет-
ставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од 
Законот за контрола на државната помош. 

2.2. Член 4 точка 2 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2010 година под наслов Изра-
ботка на Локални акциони планови за заштита на жи-
вотната средина (ЛЕАП-и) во износ од 2.000.000,00 де-
нари, не претставува државна помош во смисла на член 
5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.  

2.3. Член 4 точка 3 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2010 година под наслов Изра-
ботка на техничка документација и реализирање на 
проекти и активности за заштита,зачувување и подо-
брување на квалитетот на водите во износ од 
15.000.000,00 денари, не претставува државна помош 
во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 
државната помош.   

2.4. Член 4 точка 4 од од Програмата за инвестира-
ње во животната средина за 2010 година под наслов Ре-
ализирање на проекти и активности за заштита на при-
родата и биолошката разновидност во износ од 
9.000.000,00 денари, не претставува државна помош во 
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на др-
жавната помош. 

2.5. Член 4 точка 5 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2010 година под наслов Реа-
лизирање на проекти и активности за подигање на јав-
ната свест, едукација и обука во областа на животната 
средина во износ од 10.000.000,00 денари, со средства 
доделени на: 

- Албански театар, Скопје, на име на проект „И јас 
умеам да рециклирам“, во износ од 200.000,00 денари и 

-ТВ АРТ дооел Тетово, на име на проект „ Со пове-
ќе знаење до здрава животна средина“ во износ од 
120.000,00 денари 

не претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош.  

2.6. Член 4 точка 6 од од Програмата за инвестира-
ње во животната средина за 2010 година под наслов 
Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни 
студии, програми, проекти и други слични активности 
за заштита и унапредување на животната средина и 
природата во износ од 10.000.000,00 денари со средс-
тва доделени на: 

-ДК Емпирија-ЕМС дооел, Скопје, на име на проект 
„Национална компаративна анализа за управување со 
комунален отпад“ во износ од 260.000,00 денари 

-ДИПР Софким дооел,Радовиш, на име на проект 
„Сонцето е нашата иднина“ во износ од 490.000,оо де-
нари 
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-ДТУУКА Муамед АГ дооел, Гостивар, на име на 
проект „ Истражување за количините генериран отпад 
и процентот на застапеност на видови отпад во Општи-
на Гостивар“ во износ од 120.000,00 денари 

-ДМВР Адвертајзинг комуникејшнс дооел, Скопје, 
на име на проект „ Образовен видео проект „Мојата 
енергија“ во износ од 220.000,оо денари 

-МЈП Проаква, Струга, на име на проект „ Реализа-
ција на Програмата со локалните самоуправи, учили-
шта,НВО за подигање на јавната свест за заштита на 
животната средина околу Охридското езеро„ во износ 
од 240.000,00 денари 

-ДТУ Емметрон дооел,Скопје, на име на проект „ 
Проектен Елаборат за развој на SCADA мониторниг 
систем на руралната зона на системот за снабдување со 
вода на градот Охрид за потребите на меѓуопштинско-
то ЈП-Проаква во износ од 220.000,00 денари 

-ДПТУ Енергија доо,Скопје, на име на проект „ За-
штита и унапредување на животната средина преку за-
штеда и рационално користење на енергија“ во износ 
од 600.000,00 денари 

не претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош. 

 2.7. Член 4 точка 7 од од Програмата за инвестира-
ње во животната средина за 2010 година под наслов 
Поддршка на проекти и активности на невладините ор-
ганизации формирани заради заштита на животната 
средина во износ од 10.000.000,00 денари, не претста-
вува државна помош во смисла на член 5 став (1) од За-
конот за контрола на државната помош. 

2.8. Член 4 точка 8 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2010 година под наслов Кофи-
нансирање на тековни проекти од областа на животна-
та средина во износ од 15.000.000,00 денари, не прет-
ставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од 
Законот за контрола на државната помош. 

2.9. Член 4 точка 9 од Програмата за инвестирање во 
животната средина за 2010 година под наслов Релизација 
на проекти и активности одобрени согласно Програмата за 
инвестирање за 2008 година во износ од 26.500.000,00 дена-
ри, не претставува предмет на разгледување на ова Реше-
ние затоа што истите се содржани во диспозитивот на Од-
луката на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 03-
20/2 од 18.01.2008 година. 

2.10. Член 4 точка 10 од Програмата за инвестира-
ње во животната средина за 2010 година под наслов 
Трошоци за спроведување на програмата во износ од 
20.000.000,00 денари, не претставува државна помош 
во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 
државната помош. 

 
    УП бр. 10-50                                 Претседател, 
3 мај 2011 година                   Чедомир Краљевски, с.р.   
        Скопје     

_____________ 
3367. 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-
трола на државната помош (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по доби-
ените податоци од страна на Министерството за финан-
сии и А.Д. МЕПСО по претходно  донесениот заклучок 
на генералниот секретар на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата бр. 07-105/1 од 15.3.2011 година, Коми-
сијата за заштита на конкуренцијата на седницата одр-
жана на 28.6.2011 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Обезбедените државни гаранции на претпријатието 

А.Д. Македонски електро преносен ситем оператор (во 
понатамошниот текст А.Д. МЕПСО) за добивање на за-
ем од меѓународните финансиски институции за реали-
зација  на проектите:  

1. Проект ,,Macedonia – Bulgaria Power Transmission 
Project” – финансиран со заем од страна на Европска 
банка за обнова и развој (EBRD) во вредност од 
40.470.600 евра; 

2. Проект: Power Substations Project – Проект за тра-
фостаници,, - финансиран со заем од  Европска Инве-
стициона Банка (EIB) во вредност од 13.000.000 евра; 

3. Проект: Energy Community of South East Europe 
APL 3 – Macedonia Project (ECSEE APL3) – финанси-
ран со заем од Меѓународна банка за обнова и развој 
(Светска банка – IBRD) во вредност од 20.700.000 евра; 

4. Изградба на 400 kV интерконекција Штип (Р. 
Македонија) – Ниш (Р. Србија) – финансиран со заем 
од Светска банка во вредност од 14.000.000 евра, од 
кои овој проект ќе се финансира со 11.000.000 ерва, а 
3.000.000 евра ќе бидат искористени за дофинансирање 
на далноводот ТС Скопје 1 – ТС Тетово 1 

не претставуват државна помош во смисла на член 
5 став (1) од Законот за контрола на државната помош 
бидејќи со истите не се нарушува и не може да се нару-
ши конкуренцијата. 

 
УП бр. 10-64 

28 јуни 2011 година                        Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

_____________ 
 

3368. 
Врз основа на член 28 од Законот за заштита на 

конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.145/10), a постапувајќи по известувањето за 
концентрација помеѓу Нестле С.А. (Nestle S.A.) и Цен-
тро-Спице ДОО (Centro-Spice DOO), а поднесено од 
Нестле С.А. (Nestle S.A.), преку полномошник адвокат 
Татјана Поповски Булоски од адвокатско друштво По-
ленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкурен-
цијата на седница одржана на ден 8.8.2011 година, го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Нестле 

С.А. (Nestle S.A.) со регистрирано седиште на 55 
Avenue Nestle, 1800 Vevey, Швајцарија и Центро-Спи-
це ДОО (Centro-Spice DOO) со регистрирано седиште 
на Добановачки пут бб, Белград, Сурчин, Србија, преку 
стекнување на контрола (стекнување на 100% удел) во 
Центро-Спице ДОО (Centro-Spice DOO) од страна на 
Нестле С.А. (Nestle S.A.), 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 за заштита на конкуренцијата во смисла на 
член 19 став (1) точка (2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,00 денари 
и за решението во износ од 30.000,00 денари, по тари-
фен број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840.03161, приходна 
шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-65                                Претседател,      

8 август 2011 година            Чедомир Краљевски, с.р.                              
   Скопје                                                                                
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3369. 
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) постапувајќи по 
известувањето за доделување на планирана државна 
помош за регионален развој на корисник на ТИРЗ 
“Скопје 1“ - Кемет Електорникс Македонија бр.10-67 
од 08.7.2011 година поднесена од Владата на Републи-
ка Македонија како давател на државна помош, заста-
пувана и претставувана од страна на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-
лика Македонија со седиште на ул. „Никола Вапцаров“ 
бр. 7 во Скопје, застапувана од Виктор Мизо – Дире-
ктор, Комисијата за заштита на конкуренцијата на сед-
ницата одржана на 29.7.2011 година, го донесе следно-
то  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Мерката кеш грант во висина од ХХХ евра во 

МКД противвредност за креирање на нови работни ме-
ста поврзани со инвестицијата – основање на ново 
претпријатие за производство на електронски компо-
ненти (кондензатори) и други видови индустрија, содр-
жана во Известувањето за доделување на планирана 
државна помош за регионален развој на корисник на 
ТИРЗ “Скопје 1“, - Кемет Електорникс Македонија 
ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје, бул. „Октомври-
ска револуција“ бб, 2-ри кат, Хипериум Бизнис Центар, 
бр.10-67 од 8.7.2011 година, поднесено од Владата на 
Република Македонија како давател на државна по-
мош, застапувана и претставувана од страна на Аген-
цијата за странски инвестиции и промоција на извозот 
на Република Македонија со седиште на ул. „Никола 
Вапцаров“ бр. 7 во Скопје, застапувана од Виктор Ми-
зо – Директор, претставува регионална помош како ин-
дивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и 
точка 11 од Законот за контрола на државната помош и 
доделувањето на истата е дозволено; 

2. Мерките содржани во Известувањето за доделу-
вање на планирана државна помош за регионален раз-
вој на корисник на ТИРЗ “Скопје 1“ -  Кемет Електор-
никс Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скоп-
је, бул. „Октомвриска револуција“ бб, 2-ри кат, Хипе-
риум Бизнис Центар, бр.10-67 од 8.7.2011 година, под-
несено од Владата на Република Македонија како дава-
тел на државна помош, застапувана и претставувана од 
страна на Агенцијата за странски инвестиции и промо-
ција на извозот на Република Македонија со седиште 
на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7 во Скопје, застапувана 
од Виктор Мизо – Директор и тоа: 

-Кеш грант во висина од ХХХ евра во МКД против-
вредност за учество во градбата на производниот об-
јект согласно со Законот за ТИРЗ; 

 -Даночни ослободувања (10 години од данок на до-
бивка и персонален данок на доход) и ослободување од 
плаќање на данок на додадена вредност на увозот на 
добра во зоната и за трговија на добра и услуги во зо-
ната во согласност со Законот за ТИРЗ; 

-Царинските ослободувања и олеснувања во соглас-
ност со Законот за ТИРЗ; 

-Ослободување од плаќање на надоместок за уреду-
вање на градежното земјиште на подрачјето на кое др-
жавната помош се однесува во согласност со Законот 
за ТИРЗ; 

-Ослободување од обврска корисникот на зоната да 
гради засолниште при градба на објекти во зоната, како 
и од плаќање на придонес за изградба, одржување и 
опремување на засолништето во согласност со Законот 
за ТИРЗ; 

-Изземање од обврска за поднесување на гаранција 
како инструмент за обезбедување на царинскиот долг 
во согласност со Законот за ТИРЗ; 
претставуваат доделување на регионална помош преку 
шема на помош предвидена во Законот за технолошко 
индустриски развојни зони, без обврска за дополнител-
но одобрување од страна на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлуката 
бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за зашти-
та на конкуренцијата ја одобрила шемата за доделува-
ње на државна помош во технолошко-индустриските 
развојни зони. 

 
УП бр. 10-67 

29 јули 2011 година                        Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

_____________ 
3370. 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-
трола на државната помош (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010),  Комисијата за за-
штита на конкуренцијата постапувајќи по известување-
то за доделување на планирана државна помош за реги-
онален развој на СМР Аутомотивес системс Македони-
ја ДООЕЛ  бр.10-69 од 26.08.2011 година поднесено од 
Владата на Република Македонија,  застапувана и 
претставувана од страна на Агенцијата за странски ин-
вестиции и промоција на извозот на Република Маке-
донија на седницата одржана на 31.08.2011 година, го 
донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Мерката ХХХ, содржана во Известувањето 

бр.10-69 од 26.08.2011 година, поднесено од страна на 
Владата на Република Македонија, како  давател на др-
жавна помош, застапувана и претставувана од страна 
на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија, за доделување на 
планирана државна помош за регионален развој на 
СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ, со се-
диште на бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, 
Хипериум Бизнис Центар, Скопје, како корисник на 
државната помош, наменета за подржување на инве-
стиција во производството на леани метални делови - 
основање на ново претпријатие за производство на леа-
ни метални делови и создавање на нови работни места 
преку инвестицијата, претставува регионална помош 
како индивидуална помош согласно член 4 став (1) 
точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државна-
та помош, при што доделувањето на истата е дозволе-
но; 
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2. Мерката грант од ххх евра во МКД противвред-
ност за инвестиции во основни средства различни од 
градежните работи, содржана во Известувањето бр.10-
69 од 26.08.2011 година, поднесено од страна на Влада-
та на Република Македонија, како  давател на државна 
помош, застапувана и претставувана од страна на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот  на Република Македонија,  за доделување на 
планирана државна помош за регионален развој на 
СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ, со се-
диште на бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, 
Хипериум Бизнис Центар, Скопје, како корисник на 
државната помош, наменета за подржување на инве-
стиција во производството на леани метални делови - 
основање на ново претпријатие за производство на леа-
ни метални делови и создавање на нови работни места 
преку инвесицијата, претставува  претставува регио-
нална помош како индивидуална помош согласно член 
4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на 
државната помош, при што  доделувањето на истата е 
дозволено; 

3. Мерките содржана во Известувањето бр.10-69 од 
26.08.2011 година, поднесено од страна на Владата на 
Република Македонија, како  давател на државна по-
мош, застапувана и претставувана од страна на Аген-
цијата за странски инвестиции и промоција на извозот  
на Република Македонија,  за доделување на планира-
на државна помош за регионален развој на СМР Ауто-
мотивес системс Македонија ДООЕЛ, со седиште на 
бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, Хипериум 
Бизнис Центар, Скопје, како корисник на државната 
помош и тоа: 

- Ослободување од плаќање на данок на добивка за 
период од десет години; 

- Ослободување од плаќање на персонален данок на 
доход на примања по основ на платите на вработените 
лица од десет  години;  

- Царински ослободувања и олеснувања;  
- Ослободување од плаќање на надоместок за уре-

дување на градежното земјиште кое корисникот на зо-
ната го има земено под долготраен закуп;  

- Ослободување од обврска корисникот на зоната да 
гради засолниште при градба на објекти во зоната, како 
и од плаќање на придонес за изградба, одржување и 
опремување на засолништето; 

- Изземање на обврска за поднесување на гаранција 
како инструмент за обезбедување на царинскиот долг 
кој настанал или може да настане по одредување на ца-
рински дозволените активности или употребата на упо-
требата на стоката; 

- Грант од ххх евра во МКД противвредност за по-
кривање на трошоците за изградба на градежен објект 
и  

- Помош за одобрените трошоци за обука и усовр-
шување за ххх македонски граѓани вработени од стра-
на на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ 
во висина од ххх евра во МКД противвредност, однос-
но по ххх евра по работник 

претставуваат доделување на регионална помош 
преку шема на помош предвидена во Законот за техно-
лошко индустриски развојни зони, без обврска за до-

полнително одобрување од страна на Комисијата за за-
штита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со 
Одлуката бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година, Комисија-
та за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот 
за технолошко индустриски развојни зони како шема 
на помош за доделување на државна помош на корис-
ниците на технолошко-индустриските развојни зони 
основани од Владата на РМ. 

 
УП бр. 10-69 

31 август 2011 година                       Претседател,  
   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 

_____________ 
3371. 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-
трола на државната помош (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010),  Комисијата за за-
штита на конкуренцијата постапувајќи по известување-
то за доделување на планирана државна помош за реги-
онален развој на СМР Аутомотивес системс Македони-
ја ДООЕЛ  бр.10-70 од 26.08.2011 година поднесено од 
Владата на Република Македонија,  застапувана и 
претставувана од страна на Агенцијата за странски ин-
вестиции и промоција на извозот на Република Маке-
донија на седницата одржана на 31.08.2011 година, го 
донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Мерката ххх, содржана во Известувањето бр.10-

70 од 26.08.2011 година, поднесено од страна на Влада-
та на Република Македонија, како  давател на државна 
помош, застапувана и претставувана од страна на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот на Република Македонија, за доделување на пла-
нирана државна помош за регионален развој на СМР 
Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ, со седиште 
на бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, Хипери-
ум Бизнис Центар, Скопје, како корисник на државната 
помош, наменета за подржување на инвестиција во 
производството на надворешно стакло за ретровизори - 
основање на ново претпријатие за производство на над-
ворешно стакло за ретровизори и создавање на нови 
работни места преку инвестицијата, претставува регио-
нална помош како индивидуална помош согласно член 
4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на 
државната помош, при што доделувањето на истата е 
дозволено; 

2. Мерката грант од ххх евра во МКД противвред-
ност за инвестиции во основни средства различни од 
градежните работи, содржана во Известувањето бр.10-
70 од 26.08.2011 година, поднесено од страна на Влада-
та на Република Македонија, како  давател на државна 
помош, застапувана и претставувана од страна на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот  на Република Македонија, за доделување на пла-
нирана државна помош за регионален развој на СМР 
Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ, со седиште 
на бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, Хипери-
ум Бизнис Центар, Скопје, како корисник на државната 
помош, наменета за подржување на инвестиција во 
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производството на надворешно стакло за ретровизори - 
основање на ново претпријатие за производство на над-
ворешно стакло за ретровизори и создавање на нови 
работни места преку инвестицијата, претставува  прет-
ставува регионална помош како индивидуална помош 
согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот 
за контрола на државната помош и  доделувањето на 
истата е дозволено; 

3. Мерките содржана во Известувањето бр.10-70 од 
26.08.2011 година, поднесено од страна на Владата на 
Република Македонија, како  давател на државна по-
мош, застапувана и претставувана од страна на Аген-
цијата за странски инвестиции и промоција на извозот  
на Република Македонија,  за доделување на планира-
на државна помош за регионален развој на СМР Ауто-
мотивес системс Македонија ДООЕЛ, со седиште на 
бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, Хипериум 
Бизнис Центар, Скопје, како корисник на државната 
помош и тоа: 

- Ослободување од плаќање на данок на добивка за 
период од дест години; 

- Ослободување од плаќање на персонален данок на 
доход на примања по основ на платите на вработените 
лица од десет  години;  

- Царински ослободувања и олеснувања;  
- Ослободување од плаќање на надоместок за уре-

дување на градежното земјиште кое корисникот на зо-
ната го има земено под долготраен закуп;  

- Ослободување од обврска корисникот на зоната да 
гради засолниште при градба на објекти во зоната, како 
и од плаќање на придонес за изградба, одржување и 
опремување на засолништето; 

- Изземање на обврска за поднесување на гаранција 
како инструмент за обезбедување на царинскиот долг 
кој настанал или може да настане по одредување на ца-
рински дозволените активности или употребата на упо-
требата на стоката; 

- Грант од ххх евра во МКД противвредност за по-
кривање на трошоците за изградба на градежен објект 
и  

- Помош за одобрените трошоци за обука и усовр-
шување за хххмакедонски граѓани вработени од страна 
на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ во 
висина од ххх евра во МКД противвредност, односно 
по ххх евра по работник 

претставуваат доделување на регионална помош 
преку шема на помош предвидена во Законот за техно-
лошко индустриски развојни зони, без обврска за до-
полнително одобрување од  страна на Комисијата за за-
штита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со 
Одлуката бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година, Комисија-
та за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот 
за технолошко индустриски развојни зони како шема 
на помош за доделување на државна помош на корис-
ниците на технолошко-индустриските развојни зони 
основани од Владата на РМ. 

 
УП. Бр. 10-70 

31 август 2011 година                      Претседател, 
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

3372. 
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-

трола на државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 145/2010), а во врска со Опе-
ративниот план за активните програми и мерки за вра-
ботување за 2011 година на Министерството за труд и 
социјална политика од јануари 2011 година, Комисија-
та за заштита на конкуренцијата на седницата одржана 
на 12.09.2011 година го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Оперативниот план за активните програми и мер-

ки за вработување за 2011 година на Министерството 
за труд и социјална политика претставува шема на по-
мош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за 
контрола на државната помош. 

2. Програмата за самовработување со која се пред-
видува да се создадат 700 самовработувања / семејни 
бизниси на невработени лица, во вкупен износ од 
147,500,000.00 денари од Буџетот на Министерството 
за труд и социјална политика и која ќе се реализира 
преку обука на заинтересираните невработени лица за 
осознавање на претприемништвото, изготвување на со-
лидни и одржливи бизнис планови, помош при реги-
страција на сопствен бизнис и субвенција за започнува-
ње на бизнисот, содржана во Оперативниот план за 
активните програми и мерки за вработување за 2011 
година, претставува  хоризонтална помош која се доде-
лува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 
14) од Законот за контрола на државната помош, како 
помош за отворање на нови работни места и за врабо-
тување  на лица што никогаш не биле вработени, лица 
кои се невработени или ќе станат невработени соглас-
но  член 20 од Уредбата за условите и постапката за до-
делување на хоризонтална помош (,,Службен весник на 
Република Македонија” бр. 157/2007) при што  доделу-
вањето на истата е дозволено под услов помошта да се 
доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата 
за условите и постапката за доделување на хоризонтал-
на помош . 

3. Програмата за поддршка за формализирање на 
постојни бизниси со која ќе бидат опфатени 250 лица 
кои се евидентирани како невработени во Агенцијата  
за вработување на РМ најмалку 3 месеци, во вкупен из-
нос од 47,000,000.00 денари од Буџетот на Министерс-
твото за труд и социјална политика и која ќе се реали-
зира преку обезбедување на помош при регистрација 
на постојниот (неформален) бизнис и субвенција за 
бизнисот  на евидентирани невработени лица кои има-
ат искуство во вршење на дејноста, содржана во Опера-
тивниот план за активните програми и мерки за врабо-
тување за 2011 година, претставува хоризонтална по-
мош која се доделува за вработување во смисла на член 
4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државна-
та помош, како помош за отворање на нови работни 
места и за вработување  на лица што никогаш не биле 
вработени, лица кои се невработени или ќе станат не-
вработени согласно  член 20 од Уредбата за условите и 
постапката за доделување на хоризонтална помош при 
што  доделувањето на истата е дозволено под услов по-
мошта да се доделува согласно одредбите од глава IV 
од Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош . 
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4. Програмата за поддршка за дополнителни врабо-
тувања во фирми регистрирани преку Програмата за 
самовработување 2007, 2008 и 2009 година и Програ-
мата за формализирање на постојни бизниси 2008 и 
2009 година со која ќе се опфатат до 90 ново – отворе-
ни работни места со лица од евиденција на невработе-
ни на Агенцијата за вработување на РМ, во вкупен из-
нос од 8,134,000.00 денари, од кој 2,994,000.00 денари 
од Буџетот на Министерството за труд и социјална по-
литика и до 5,140,000.00 денари средства по основ на 
поврат на ДДВ од програми имплементирани од УНДП 
во ОП 2010  и која ќе се реализира преку обезбедување 
на дополнителна поддршка  во вид на материјали и 
опрема за нови работни места во фирми регистрирани 
преку Програмата за самовработување 2007, 2008 и  
2009 година и Програмата за формализирање на по-
стојни бизниси 2008 и 2009 година, содржана во Опе-
ративниот план за активните програми и мерки за вра-
ботување за 2011 година претставува хоризонтална по-
мош која се доделува за вработување во смисла на член 
4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државна-
та помош, како помош за отворање на нови работни 
места и за вработување  на лица што никогаш не биле 
вработени, лица кои се невработени или ќе станат не-
вработени согласно  член 20 од Уредбата за условите и 
постапката за доделување на хоризонтална помош при 
што  доделувањето на истата е дозволено под услов по-
мошта да се доделува согласно одредбите од глава IV 
од Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош . 

5. Пилот програмата – Мобилност на работната си-
ла со која ќе се опфатат до 20 евидентирани невработе-
ни лица, во вкупен износ до 3,700,000.00 денари, средс-
тва по основ на поврат на ДДВ од програми имплемен-
тирани од УНДП во ОП 2010 и  која има за цел да ја 
поттикне мобилноста на невработените лица согласно 
со локалните потреби на пазарот на трудот, содржана 
во Оперативниот план за активните програми и мерки 
за вработување за 2011 година не претставува државна 
помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за кон-
трола на државната помош.  

6. Програмата за подготовка за вработување преку 
обуки содржана во Оперативниот план за активните 
програми и мерки за вработување за 2011 година, која 
има за цел зголемување на конкурентноста на пазарот 
на трудот и вработување на евидентирани невработни 
лица со нивно подготвување за вработување преку обу-
ка, преквалификација или доквалификација и која ќе се 
реализира преку следниве мерки: 

- обука, преквалификација или доквалификација на не-
вработени лица за познат работодавач, мерка со која ќе би-
дат опфатени 156 евидентирани невработени лица, во вку-
пен износ од 3,475,000.00 од Буџетот на Агенцијата за вра-
ботување на Република Македонија и која има за цел стек-
нување и дополнување на знаењата на евидентираните не-
вработени лица заради нивно вработување; 

- пилот – обука на евидентирани невработени мла-
ди лица  до 29 години, за познат работодавач во тек-
стилната индустрија, мерка со која ќе бидат опфатени 
800 евидентирани невработени млади лица, во вкупен 
износ од 9,600,000.00 денари, при што 1,066,000.00 де-
нари се од Буџетот на Министерството за труд и соци-
јална политика; 6,529,000.00  се од Буџетот на Агенци-
јата за вработување на Република Македонија и 
2,005,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија – потсметка за актив-
ни програми и мерки за вработување, и која мерка има 
за цел стекнување и дополнување на знаењата на не-
вработените лица заради нивно вработување во тек-
стилната индустрија 

претставуваат хоризонтална помош која се доделу-
ва за обука во смисла на член 4 став (1) точка 14) од За-
конот за контрола на државната помош, при што  доде-
лувањето на истата е дозволено под услов помошта да 
се доделува согласно одредбите од глава V од Уредба-
та за условите и постапката за доделување на хоризон-
тална помош . 

7. Програмата за подготовка за вработување преку 
обуки содржана во Оперативниот план за активните 
програми и мерки за вработување за 2011 година, која 
има за цел зголемување на конкурентноста на пазарот 
на трудот и вработување на евидентирани невработни 
лица со нивно подготвување за вработување преку обу-
ка, преквалификација или доквалификација и која ќе се 
реализира преку следниве мерки: 

- обука во работните клубови за стекнување на зна-
ења и вештини (странски јазик и компјутери), мерка со 
која  ќе бидат опфатени 1600 евидентирани невработе-
ни лица, во вкупен износ од 1,600,000.00 денари од Бу-
џетот на Агенцијата за вработување на Република Ма-
кедонија и која има за цел оспособување на евиденти-
раните невработени лица со вештини од областа на 
странските јазици и компјутерите, за зголемување  на 
нивната конкурентност на пазарот на трудот; 

- обука за одделни занимања кои се дефицитарни на 
пазарот на трудот, мерка со која ќе бидат опфатени 170 
евидентирани невработени лица, во вкупен износ од 
9,996,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија и целта на која е 
стекнување на вештини од дефицитарни занимања, 
според искажани потреби за работна сила, заради зго-
лемување на нивната вработливост; 

- обука  за стекнување напредни дефицитарни ве-
штини од областа на информатиката, мерка со која ќе 
бидат опфатени 180 евидентирани невработени лица, 
во вкупен износ од 14,760,000.00 денари од Буџетот на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија – 
Потсметка за активни програми и мерки за вработува-
ње и целта  на која е надградба на вештините од обла-
ста на информациските технологии на евидентираните 
невработени лица, заради зголемување на нивната вра-
ботливост и конкурентност на пазарот на трудот; 

- едукација за започнување на бизнис, мерка со која 
ќе бидат опфатени 2000 евидентирани невработени ли-
ца, во вкупен износ од 0 денари и која има за цел  јак-
нење на капацитетите на евидентираните невработени 
лица преку нивна обука и едукација за започнување на 
бизнис  

не претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош.  

8. Програмата - Субвенционирање на вработување 
содржана во Оперативниот план за активните програ-
ми и мерки за вработување за 2011 година, која има за 
цел вработување на евидентирани невработени лица 
преку следниве мерки: 

- субвенционирање на вработување на невработени 
лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, 
мерка со која ќе бидат опфатени 655 евидентирани не-
вработени лица, во вкупен износ од 58,950,000.00 дена-
ри од Буџетот на Агенцијата за вработување на Репуб-
лика Македонија – Потсметка за активни програми и 
мерки за вработување и 

- субвенционирање на вработување  на инвалидни 
лица, мерка со која ќе бидат опфатени 200 лица, во вку-
пен износ од 176,500,000.00 денари од Буџетот на Аген-
цијата за вработување на Република Македонија – Потс-
метка за активни програми и мерки за вработување  
      претставуваат хоризонтална помош која се доделу-
ва за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 
14) од Законот за контрола на државната помош, како 
помош за отворање на нови работни места и за врабо-
тување на лица кои имаат потешкотии да најдат врабо-
тување или лица со посебни потреби согласно  член 21 
од Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош при што  доделувањето на истата 
е дозволено под услов помошта да се доделува соглас-
но одредбите од глава IV од Уредбата за условите и по-
стапката за доделување на хоризонтална помош . 
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9. Програмата за практикантство со која ќе се опфа-
тат 300 млади невработени лица до 27 годишна во-
зраст, во вкупен износ од 4,500,000.00 денари од Буџе-
тот на Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија – Потсметка за активни програми и мерки за 
вработување и која има за цел превентивно делување 
кај млади невработени лица на кои ќе им се овозможи 
подготвени да се вклучат на пазарот на трудот со стек-
нување на одредени практични знаења и вештини, со-
држана во Оперативниот план за активните програми и 
мерки за вработување за 2011 година, не претставува 
државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот 
за контрола на државната помош.  

10. Програмата - Анкета за слободни работни места 
со која ќе бидат опфатени 40 евидентирани невработе-
ни лица со средно и високо образование, во вкупен из-
нос од 200,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за 
вработување на Република Македонија – Потсметка за 
активни програми и мерки за вработување и која има за 
цел обезбедување на фреквентни информации за по-
требите од работна сила на пазарот на трудот преку те-
лефонско анкетирање на работодавачи за нивните по-
треби од работна сила преку ”мини кол – центар”, со-
држана во Оперативниот план за активните програми и 
мерки за вработување за 2011 година, не претставува 
државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот 
за контрола на државната помош.  

11. Програмата Економско јакнење на жени – жр-
тви на семејно насилство со која се планира да се опфа-
тат 40 самовработувања и 20 субвенционирања на  не-
вработени жени – жртви на семејно насилство евиден-
тирани во Центрите за социјални работи, во износ од 
9,875,880.00 денари со буџет од страна на УНДП и која 
има за цел обезбедување реинтеграција на жени – жр-
тви на семејно насилство на пазарот на трудот преку 
обезбедување на финансиска поддршка за нивно само-
вработување и субвенционирање, содржана во Опера-
тивниот план за активните програми и мерки за врабо-
тување за 2011 година претставува хоризонтална по-
мош која се доделува за вработување во смисла на член 
4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државна-
та помош, како помош за отворање на нови работни 
места и за вработување  на лица што никогаш не биле 
вработени, лица кои се невработени или ќе станат не-
вработени, односно  за вработување на лица кои имаат 
потешкотии да најдат вработување согласно  член 20 и 
21 од Уредбата за условите и постапката за доделување 
на хоризонтална помош при што  доделувањето на 
истата е дозволено под услов помошта да се доделува 
согласно одредбите од глава IV од Уредбата за услови-
те и постапката за доделување на хоризонтална помош. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Програмата Економско јакнење на жени – жр-
тви на семејно насилство со која се планира да се опфа-
тат 10 обуки и преквалификации на невработени жени 
– жртви на семејно насилство евидентирани во Центри-
те за социјални работи, во износ од 588,000.00 денари 
со буџет од страна на УНДП и која има за цел обезбе-
дување реинтеграција на жени – жртви на семејно на-
силство на пазарот на трудот преку обезбедување на 
финансиска поддршка за нивна обука и преквалифика-
ција содржана во Оперативниот план за активните про-
грами и мерки за вработување за 2011 година не прет-
ставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од 
Законот за контрола на државната помош. 

13. Програмата за поддршка на Роми со која ќе би-
дат опфатени 34 евидентирани невработени лица Роми, 
во вкупен износ од 2,000,000.00 денари од Буџетот на 
Министерството за труд и социјална политика и која ќе 
се реализира преку обучување на евидентирани невра-
ботени лица Роми за стекнување на вештини со цел 
зголемување на нивната вработливост, не претставува 
државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот 
за контрола на државната помош. 
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12 септември 2011 година                Претседател,  
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

_____________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
3373. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 
85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-октомври 2011 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2010 година, е по-
висок за 3,8%. 

 
                                                        Директор, 

м-р Благица Новковска, с.р. 
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