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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4314.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана
на 12 декември 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на
референдум на локално ниво, бр.08-5723/1 од 5.9.2017
година донесена од Советот на Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип“ бр.07/2017).
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод
иницијатива поднесена од Државниот инспекторат за
локална самоуправа, со Решение У.бр.118/2017 од 3 октомври 2018 година поведе постапка за оценување на
уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и законот.
4. Судот на седницата утврди дека оспорената одлука ја донел Советот на Општина Штип на седницата
одржана на 5 септември 2017 година, врз основа на
член 25 став 1 и член 28 став 3 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/ 2002), член 6 став 2 и член 36 став 1 од Законот за референдум и други облици на непосредно одлучување на граѓаните („Службен весник на Република
Македонија“ бр.81/2005), член 57 став 1 и член 21 став
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1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Неготино“ бр.1/03, 18/07, 11/08,
7/09, 16/09, 04/11 и 13/14).
Во членот 1 на одлуката е определено дека Советот
на Општина Штип распишува референдум за подрачјето на Општина Штип заради изјаснување на граѓаните
за населување и интеграција на мигранти на територијата на Општина Штип. Советот на Општина Штип
распишува референдум од претходниот став по сопствена иницијатива.
Согласно членот 2, на референдумот на локално ниво граѓаните на Општина Штип ќе треба да се произнесат по следното прашање.
„Дали сте за населување и интеграција на мигранти
на територијата на Општина Штип?"
Граѓанинот на референдумот се изјаснува така што
на гласачкото ливче го заокружува зборот "ЗА" или
"ПРОТИВ".
Во членот 3 од Одлуката е наведено дека изјаснувањето по референдумското прашање од членот 2 на оваа
одлука се спроведува со цел граѓаните од подрачјето на
Општина Штип да одлучат дали ќе дозволат да се населуваат и интегрираат мигранти на територијата на Општина Штип.
Согласно членот 4, одлуката на референдумот ќе се
смета за донесена доколку за неа гласале мнозинството
од вкупниот број граѓани кои гласале, доколку гласале
повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во изводот од Избирачкиот список за Општина
Штип. Одлуката донесена на референдумот е задолжителна.
Според членот 5 од одлуката, доколку на референдумот се донесе негативна одлука на прашањето за населување и интегрирање на мигранти на територијата
на Општина Штип, Советот на Општина Штип ќе ги
извести надлежните државни органи за донесената одлука.
Според членот 6, референдумот на локално ниво ќе
се одржи на ден 15 октомври 2017 година (недела), а
гласањето ќе се спроведе во периодот од 07 до 19 часот.
Во членот 7 е определено дека референдумот на локално ниво ќе го спровeде Општинската изборна комисија на Општина Штип и избирачките одбори.
Во членот 8 е определено дека средствата за спроведување на референдумот ќе се обезбедат со ребаланс
на Буџетот на Општина Штип за 2017 година.
Согласно член 9, оваа одлука стапува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Штип“.
5. Според член 2 став 2 од Уставот, граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку демократски избрани претставници, по пат на референдум и други облици на непосредно изјаснување.
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Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 9 од Уставот, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот,
владеењето на правото и локалната самоуправа се темелни вредности на уставниот поредок на Република
Македонија.
Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Според член 29 од Уставот, странците во Република Македонија уживаат слободи и права гарантирани
со Уставот, под услови утврдени со закон и меѓународни договори. Републиката им гарантира право на азил
на странците и на лицата без државјанство, прогонети
заради демократско политичко уверување и дејствување.
Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите.
Според член 88 од Уставот, Владата на Република
Македонија е носител на извршната власт. Своите права и должности Владата ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите.
Според член 110 алинеја 2 од Уставот, Уставниот
суд на Република Македонија одлучува за согласноста
на прописите и на колективните договори со Уставот и
со законите.
Според точката 1 на Амандманот XVII на Уставот
со кој се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на
Република Македонија. во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници
учествуваат во одлучувањето за прашања од локално
значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.
Во член 115 став 2 од Уставот е определено дека
општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа го врши Републиката. Според ставот 3 од истиот член од Уставот, Републиката
може со закон да и довери вршење на определени работи на општината.
6. Надлежностите на општините се уредени со Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002), при што членот 20
определува дека општините, во рамките на законот, во
согласност со начелото на супсидијарност, имаат право
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на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна
надлежност или не се во надлежност на органите на
државната власт.
Во членот 21 од Законот е определено дека, општините самостојно, во рамките на Законот, ги уредуваат и
вршат работите од јавен интерес од локално значење,
утврдени со овој или друг закон и се одговорни за нивното вршење (став 1). Со законот со кој се утврдуваат
други надлежности на општината се определуваат и изворите на финансирање за вршење на тие надлежности
(став 2). Надлежностите од ставот 1 на овој член по
правило се целосни и исклучиви и не смеат да бидат
одземени или ограничени, освен во случаите утврдени
со закон (став 3).
Во членот 22 од Законот се определени надлежностите на општините. Така, според ставот 1 од овој член
од Законот, општините се надлежни за вршење на
следните работи:
1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање,
издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на
просторот и уредувањето на градежното земјиште;
2. Заштитата на животната средина и природатамерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и нејонизирачкото зрачење.
3. Локалниот економски развој - планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и
структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето
и развојот на локалната мрежа на институции и
агенции и промовирање на партнерство;
4. Комуналните дејности-снабдувањето со вода за
пиење; испораката на технолошката вода; одведувањето и пречистувањето на отпадните води; јавното осветлување; одведувањето и третманот на атмосферските
води; одржувањето на јавна чистота; собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и
технолошки отпад; уредувањето и организирањето на
јавниот локален превоз на патници; снабдувањето со
природен гас и топлинска енергија; одржувањето на
гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето
погребални услуги; изградбата, одржувањето, реконструкцијата и заштитата на локалните патишта, улици
и други инфраструктурни објекти; регулирање на режимот на сообраќајот; изградбата и одржувањето на
уличната сообраќајна сигнализација; изградбата и одржувањето на јавниот простор за паркирање; отстранувањето на непрописно паркираните возила; отстранување на хаварисаните возила од јавните површини; из-
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градбата и одржувањето на пазарите; чистењето на
оџаците; одржувањето и користењето на парковите, зеленилото, парк-шумите и рекреативните површини; регулацијата, одржувањето и користењето на речните корита во урбанизираните делови; определувањето на
имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти;
5. Културата - институционалната и финансиската
поддршка на културните установи и проекти; негувањето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности; организирањето културни манифестации; поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво;
6. Спортот и рекреацијата - развојот на масовниот
спорт и рекреативните активности; организирањето на
спортски приредби и манифестации; одржувањето и
изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски
сојузи;
7. Социјалната заштита и заштита на децата - детски градинки и домови за стари (сопственост, финансирање, инвестиции и одржување); остварување на социјална грижа за инвалидните лица; децата без родители
и родителска грижа; деца со воспитно-социјални проблеми; деца со посебни потреби; децата од еднородителски семејства; децата на улица; лицата изложени на социјален ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол; подигање на свеста на населението; домување на лица со социјален ризик; остварување на право
и воспитување на децата од предучилишна возраст.
Вршењето на овие надлежности се во согласност со
Националната програма за развој на социјалната заштита;
8. Образование - основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта, во соработка со централната власт, во согласност со закон, организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно
сместување во ученички домови;
9. Здравствената заштита - управување со мрежата
на јавни здравствени организации и објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите
здравствени организации во јавна сопственост, здравственото воспитување; унапредување на здравјето;
превентивни активности; заштита на здравјето на работниците и заштита при работа; здравствен надзор
над животната средина; надзор над заразните болести;
помош на пациенти со специјални потреби (на пример,
ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други
области кои ќе бидат утврдени со закон;
10. Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и
други несреќи и од последиците предизвикани од нив;
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11. Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици;
12. Надзор над вршењето на работите од нејзина
надлежност и
13. Други работи определени со закон.
Непосредното учество на граѓаните во одлучувањето во општините е уредено со повеќе одредби од Законот за локалната самоуправа во кои се уредени облиците на учество на граѓаните.
Имено, според член 25 став 1 од Законот, граѓаните
непосредно одлучуваат за прашања од локално значење преку граѓанска иницијатива, собир на граѓаните и
референдум, на начин и постапка утврдени со закон.
Согласно член 28 став 1 од Законот, граѓаните преку референдум можат да одлучуваат за прашањата од
надлежност на општината, како и за други прашања од
локално значење.
Според ставот 3 на овој член од Законот, советот може да распише референдум за прашања од негова надлежност, по сопствена иницијатива. Одлуката донесена
на референдумот е задолжителна за советот (став 4).
Референдумот како облик на учество на граѓаните
во одлучувањето е уреден и со посебен закон – Закон
за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија” бр. 81/2005).
Според членот 2 од наведениот закон референдумот е облик на непосредно изјаснување на граѓаните во
одлучувањето за одделни прашања од надлежност на
Собранието на Република Македонија, за прашања од
надлежност на општините, на Градот Скопје и на општините во Градот Скопје, како и за други прашања од
локално значење.
7. Референдумот на локално ниво е уреден со посебни одредби од Законот (членови 36 - 44):
Во членот 36 од Законот е предвидено дека референдум на локално ниво распишува советот на општината, на Градот Скопје и на општините во Градот
Скопје (во натамошниот текст: советот), по сопствена
иницијатива и на предлог од најмалку 20% од граѓаните од општината, Градот Скопје и општините во Градот
Скопје (став 1). Советот може да распише референдум
на локално ниво за прашања од негова надлежност за
кои со закон е овластен да одлучува (став 2).
Согласно член 37 од Законот, одлуката за распишување на референдум на локално ниво се објавува во
службеното гласило на општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје и преку средствата за јавно
информирање на начин утврден со статутот (став 1).
Од денот на објавувањето на одлуката за распишување
на референдум во службеното гласило на општината,
Градот Скопје и општините во Градот Скопје до денот
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на одржувањето на референдумот на локално ниво не
можат да поминат помалку од 25 ниту повеќе од 40 дена (став 2).
Во членот 38 од истиот закон е пропишано дека референдум на локално ниво може да се распише за донесување пропис, за прашања што треба да се уредат
во општината, Градот Скопје и општините во Градот
Скопје (претходен референдум) или за преоценување
на пропис што претходно е донесен (дополнителен референдум).
Во членот 40 од Законот се определени прашањата
за кои не може да се распише референдум. Така, според ставот 1 на овој член, референдум на локално ниво
не може да се распише за прашања што се однесуваат
на буџетот и завршната сметка на буџетот на општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје и за
организацијата на општинската администрација. Според ставот 2 на истиот член, референдум на локално
ниво не може да се распише за прашања за кои советот
одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на советот при што мора да има мнозинство гласови
од присутните членови на советот кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинско население во општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје.
8. Според членот 1 од Законот за азил и привремена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 49/2003, 66/2007, 142/2008, 146/2009, 166/2012,
101/2015, 152/2015, 55/2016 и 71/2016) (кој бил во сила
во време на донесувањето на оспорената одлука), со
овој закон се уредуваат условите и постапката за добивање и престанок на право на азил на странец или лице
без државјанство (во натамошниот текст: странец) кој
бара признавање право на азил во Република Македонија, како и правата и должностите на барателите и лицата на кои им е признаено право на азил во Република
Македонија. Со овој закон се уредуваат и условите
според кои Република Македонија може да даде привремена заштита, како и правата и должностите на лицата под привремена заштита.
Во членот 11 од Законот е утврден принципот на
локално учество, кој значи обврска на единиците на локалната самоуправа да ја прифатат одговорноста за
сместување на признаените бегалци и лица под супсидијарна заштита во зависност на економската развиеност и бројот на жителите на единиците на локалната
самоуправа, за што одлучува Владата на Република
Македонија (во натамошниот текст: Владата).
Согласно членот 12 од Законот, постапката за признавање право на азил во прв степен ја спроведува и донесува одлука Министерството за внатрешни работи
преку организациона единица надлежна за азил (во натамошниот текст: Секторот за азил). Против одлуката
од ставот 1 на овој член може да се поведе управен
спор пред надлежниот суд.
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Според член 47 став 2 од Законот, Министерството
за труд и социјална политика со цел да ја олесни интеграцијата на барателите на право на азил или на лицата
на кои им е признаено право на азил во Република Македонија ќе изготвува соодветни програми за интеграција.
Во членот 48 од Законот, се утврдени правата на барателите на право на азил до донесување на конечна
одлука во постапката за признавање право на азил, како што се право на престој, право на бесплатна правна
помош, право на сместување и згрижување во прифатен центар или друго место за сместување определено
од Министерството за труд и социјална политика, доколку искаже потреба за истото, право на основни
здравствени услуги согласно со прописите за здравственото осигурување, право на социјална заштита согласно со прописите за социјалната заштита, право на
образование согласно со прописите за основно и средно образование итн.
Согласно ставот 2 на истиот член, Министерството
за труд и социјална политика за правата наведени во
ставот 1 на овој член ги известува барателите на право
на азил во писмена форма на јазик за кој разумно може
да се претпостави дека го разбираат или во усна форма
со помош на преведувач. Според ставот 3, Министерството за труд и социјална политика се грижи за обезбедување на средства за издржување и здравствена
заштита на барателите на право на азил, додека се наоѓаат во прифатниот центар или друго место за сместување определено од ова министерство.
Во однос на признаените бегалци, во членот 52 од
Законот е определено дека на признаениот бегалец му
се обезбедува сместување, согласно со принципот на
локално учество, преку давање соодветен стан на користење или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, до обезбедување на
средства за својата егзистенција, но најдолго две години од денот на доставувањето на решението за
признавање на статус на признаен бегалец (став 1).
Министерот за труд и социјална политика ги пропишува критериумите и начинот за користење на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување на
признаениот бегалец (став 2). Во случај кога признаениот бегалец ќе ги одбие дадените простории за сместување во општината, го губи правото на сместување
и може да се насели во друга општина по сопствен избор и трошок (став 3).
Според членот 55 од Законот, средствата за сместување, социјална заштита и здравствена заштита од членовите 23-а, 52, 53, 54 и 60 на овој закон се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија (став 1). За
сместување, остварување на правата од социјална заш-
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тита и здравствена заштита од членовите 23-а, 52, 53,
54 и 60 на овој закон се грижи Министерството за труд
и социјална политика (став 2).
Во однос на т.н. привремена заштита, во членот 62
од Законот е утврдено дека во случај на масовен прилив на лица кои непосредно доаѓаат од држава во која
нивните животи, безбедност или слобода се загрозени
со војна, граѓанска војна, окупација, внатрешен конфликт пропратен со насилство или масовно кршење на
човековите права, Владата може да им даде привремена заштита (став 1). Владата периодично го преиспитува постоењето на околностите од став 1 на овој член и
одлучува за продолжување на привремената заштита
(став 2). Привремената заштита во Република Македонија не може да трае подолго од две години (став 3).
Согласно член 23 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 158/2010, 187/2013 и
43/2014), за пропис за кој инспекторот смета дека постојат услови за запирање на неговата примена поради
неусогласеност со Уставот или закон, подготвува решение за запирање на примената на прописот (став 1).
За пропис за кој е донесено решение за запирање на неговата примена поради неусогласеност со Уставот или
закон, инспекторот подготвува иницијатива за поведување постапка за оцена на уставноста и законитоста на
прописот пред Уставниот суд на Република Македонија (став 2).
9. Во релевантните меѓународни акти - Европската
повелба за локалната самоуправа (член 4) е утврдено
дека локалните власти во рамките на законот, имаат
целосна слобода да ја остваруваат својата иницијатива
во поглед на работите кои не се исклучени од нивната
надлежност и кои не се дадени во надлежност на некоја
друга власт.
Од меѓународните акти кои се однесуваат на бегалците, најзначајна е Конвенцијата на ООН за статусот
на бегалците од 1951 година и нејзиниот Протокол од
1967 година, која претставува темел на модерната заштита на бегалците.
Правните принципи кои тие ги втемелуваат се
проткаени низ безброј други меѓународни, регионални
и национални закони и практики. Конвенцијата за статусот на бегалците на ООН претставува основен документ со кој се утврдува дали некое лице ги исполнува
условите за стекнување статус на бегалец и следствено
на тоа за обезбедување соодветна помош и заштита.
Во регулирањето на заштитата на бегалците, Конвенцијата тргнува од принципот на недискриминација,
т.е. од обврската на државите-потписнички за нејзина
доследна примена врз бегалците без дискриминација
во поглед на расата, верата или земјата на потекло. На
бегалците со Конвенцијата им се гарантирани повеќе
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права како што се правото да стекнуваат имот (член
13), право на пристап до суд (член 16), право на вработување и самовработување (член 17 и член 18), право
на домување (член 21), право на образование (член 22),
слобода на движење (член 26), право на лични исправи
и патни документи (членови 27 и 28). Еден од основните принципи на Конвенцијата е и принципот односно
забраната на протерување и враќање на територија каде што ќе им биде загрозен нивниот живот (принцип
non-refouement).
10. Од наведените одредби на Уставот на Република Македонија произлегува дека референдумот е еден
од облиците на остварување на власта на граѓаните и
дека локалната самоуправа е темелна вредност на уставниот поредок. Уставната положба на локалната самоуправа понатаму е уредена со Амандманот XVII на
Уставот, кој ги утврдува областите за кои е надлежна
локалната самоуправа, дефинирајќи претходно дека
станува збор за прашања од локално значење за кои
граѓаните можат да одлучуваат непосредно и преку
претставници.
Уставните надлежности на локалната власт понатаму се разработени во Законот за локалната самоуправа
кој притоа јасно го утврдува принципот на супсидијарност определувајќи дека општините ги вршат работите
од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на
органите на државната власт. Поаѓајќи од оваа општа
определба дека општините се надлежни за прашања од
локално значење, а не и за оние за кои е надлежна централната власт, и одредбите од Законот за локална самоуправа и Законот за референдум и други облици на
непосредно изјаснување на граѓаните правото на граѓаните да одлучуваат преку референдум е лимитирано на
прашања од надлежност на општината, односно прашања од локално значење за кои советот на општината е
овластен да одлучува.
Од наведените одредби од Законот за азил и привремена заштита произлегува дека во сферата на азилот
и привремената заштита општините односно советите
на општините немаат со закон утврдено право да одлучуваат, бидејќи сите постапки и дејствија поврзани со
положбата на барателите на азил се во надлежност на
Владата на Република Македонија, односно органите
на централната власт, во прв ред Министерството за
внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика.
Согласно Законот, Министерството за внатрешни
работи ја спроведува постапката за признавање на правото на азил преку Секторот за азил. Министерството
за труд и социјална политика изготвува програми за
интеграција на барателите за азил, се грижи за нивно
сместување и згрижување, за таа цел ги определува об-
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јектите што претставуваат прифатни центри за барателите на азил и раководи со тие прифатни центри. Министерството за труд и социјална политика исто така,
се грижи за обезбедување на средства за издржување и
здравствена заштита на барателите на право на азил додека се наоѓаат во прифатниот центар или друго место
за сместување и за остварувањето на нивните социјални права. Притоа, сите финансиски средства за овие
намени се обезбедуваат од државниот Буџет.
Улогата на локалната власт во сферата на азилот е
формулирана преку т.н. принцип на локално учество
кој е дефиниран во членот 11 од Законот, според кој
општините имаат обврска да ја прифатат одговорноста
за сместување на признаените бегалци и лица под супсидијарна заштита во зависност на економската развиеност и бројот на жителите на единиците на локалната
самоуправа, за што сепак одлучува Владата на Република Македонија.
Во конкретниот случај Советот на Општина Штип
со оспорената одлука распишал референдум на локално ниво заради изјаснување на граѓаните за населување
и интеграција на мигранти на подрачјето на Општина
Штип (член 1 од Одлуката). Референдумското прашање било формулирано во членот 2 на Одлуката, на
следниов начин: „Дали сте за населување и интеграција
на мигранти на територијата на Општина Штип?“
Иако во оспорената одлука како правен основ за
нејзиното донесување се наведени одредбите од членовите 25 и 28 од Законот за локалната самоуправа и членовите 6 и 36 од Законот за референдум и други облици на непосредно одлучување на граѓаните, од анализата на нивната содржина неспорно произлегува дека локален референдум може да се распише само за прашања од надлежност на општината, односно за прашања
од локално значење. Притоа, согласно постојната законска регулатива, прашањето за населување и интеграција на бегалците не спаѓа во прашања за кои е надлежна општината, туку за тоа одлучуваат органите на
централната власт, односно Владата и надлежните министерства за внатрешни работи и труд и социјална политика.
Врз основа на наведеното, Судот утврди дека со оспорената одлука, Советот на Општина Штип, спротивно на наведените закони, распишал локален референдум за прашање што не е во негова надлежност, односно за прашање за коешто тој не е овластен со закон да
одлучува, со што постапил спротивно на Амандман
XVII од Уставот, како и спротивно на членовите 20, 28
и 36 од Законот за локалната самоуправа и на членовите 2, 36 и 38 од Законот за референдум и други облици
на непосредно изјаснување на граѓаните.
11. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како
во точката 1 од оваа одлука.
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12. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован
Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир
Стојаноски.
У. бр. 118/2017
12 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
__________

4315.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на
5 декември 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт „3 05“, опфат
помеѓу: бул.„Илинден“, бул. „8-ми Септември“, бул.
„Партизански одреди“ и „Љубљанска“, Блок 1, Блок 5
и Блок 8, Општина Карпош-Скопје, бр. 09-89/2 од
05.01.2016 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата на Татјана Чакулев од Скопје со решение У.бр. 135/2017 од 24 октомври 2018 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата
согласност со член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот на
Република Македонија, со членот 15-в од Законот за
просторно и урбанистичко планирање и со членот 65
од Законот за животната средина.
4. Судот на седницата, утврди дека, врз основа на
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/2002) и член 26 став 4 алинеја 1 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2005, 137/2007,
91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013,
163/2013 и 42/2014), Советот на Општина Карпош, на
четириесет и четвртата седница одржана на 5 јануари
2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ „3 05“, ОПФАТ
ПОМЕЃУ „БУЛ.„ИЛИНДЕН“, БУЛ. „8-МИ СЕПТЕМВРИ“, БУЛ. „ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ“ И
„ЉУБЉАНСКА“, БЛОК 1, БЛОК 5 И БЛОК 8, ОПШТИНА
КАРПОШ-СКОПЈЕ,
Член 1
Со оваа одлука се донесува Детален урбанистички
план за Градска четврт „3 05“, опфат помеѓу:
бул.„Илинден“, бул. „8-ми Септември“, бул. „Партизански одреди“ и „Љубљанска“, Блок 1, Блок 5 и Блок
8, Општина Карпош-Скопје, Општина Карпош-Скопје.
Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички
план на Град Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за
поблиска содржина и начинот на графичка обработка
на плановите и за начинот и постапката за донесување
на урбанистички планови.
......................
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Карпош“.
Одлуката е заведена под бр.09-89/2 од 05.01.2016
година.
5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот,
владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, се темелни вредности на
уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број
51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011,
144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), се уредуваат
условите и начинот на системот на простор-ното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на
плановите, изработувањето и постапката за донесување
на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други
прашања од областа на просторното и урбанистичкото
планирање (член 1).
Според член 7 став 1 од овој закон, во зависност од
просторот кој е предмет на планирањето, се донесуваат
следниве планови:
1) Просторен план на Република Македонија и
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2) урбанистички планови:
- генерален урбанистички план,
- детален урбанистички план,
- урбанистички план за село и
- урбанистички план вон населено место.
Според членот 15-в од овој закон:
(1) Донесувачот на урбанистичките планови од
член 7 точка 2 од овој закон, државната урбанистичка
планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичкопланската документација за автокамп е должен во рок
од три работни дена од денот на одобрувањето на
планската програма од членот 15-а од овој закон, да донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животната
средина и врз здравјето на луѓето, во која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето на оцената на начин и постапка пропишани
со Законот за животната средина.
(2) Доколку органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина во рок од
15 дена од приемот на одлуката со која е одлучено да
не се спроведува стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, формуларите и другите придружни документи утврдени со Законот за животната средина, не донесе решение со кое го
задолжува донесувачот на урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планската документација да спроведе стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, не се спроведува стратегиска оцена.
Со членот 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина („Службен весник
на Република Македонија“ број 51/2011), членот 65 на
овој закон се менува и гласи:
(1) На предлог на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина,
Владата на Република Македонија ги прoпишува стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и
промените на тие стратегии, планови и програми (во
натамошниот текст: плански документи), за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето (во натамошниот текст: стратегиска оцена).
(2) Стратегиска оцена се спроведува на плански документи кои се подготвуваат во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката, индустријата, рударството, транспортот, регионалниот
развој, телекомуникациите, управувањето со отпадот,
управувањето со водите, туризмот, просторното и урбанистичкото планирање и користењето на земјиштето
и со кои се создава основа за изведување на проекти за
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кои се врши оцена на влијанието врз животната средина или на сите плански документи со кои се уредува
управувањето со заштитените подрачја прогласени согласно со закон или пак можат да влијаат врз тие подрачја.
(3) По исклучок за плански документи од ставот 2
на овој член, со кои се одредува користење на мали области од локално значење и со кои се предвидуваат мали измени на планските документи од ставот 2 на овој
член, стратегиска оцена ќе се врши само кога органот
кој го подготвува планскиот документ ќе утврди дека
има значајни влијанија врз животната средина и врз
здравјето на луѓето согласно со прописот од став 4 на
овој член.
(4) Владата на Република Македонија на предлог на
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната
средина ги пропишува критериумите врз основа на кои
се определува дали еден плански документ би можел
да има значително влијание врз животната средина и
врз здравјето на луѓето.
(5) За планските документи кои не се определени со
прописот од ставот 1 на овој член, а со кои се создава
основа за изведување на проекти за кои се врши оцена
на влијанието врз животната средина, стратегиска оцена се врши само тогаш кога е веројатно дека тие би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето согласно со прописот од
ставот 4 на овој член.
(6) Органот кој го подготвува планскиот документ е
должен да донесе одлука за спроведување или одлука
за неспроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за спроведу-вањето, односно
неспроведувањето согласно со критериумите утврдени
во прописот од ставот 4 на овој член.
(7) Во случаите од ставот 6 на овој член кога е потребно спроведување на стратешка оцена на влијанието
врз животната средина, со одлуката од ставот 6 на овој
член се определува и обемот на стратегиската оцена.
(8) Одлуката од ставот 6 на овој член ја донесува
лицето кое раководи со органот што го подготвува
планскиот документ, односно градоначалникот на општината, општината во градот Скопје или градоначалникот на градот Скопје, тогаш кога планскиот документ го подготвува општината, општината во градот
Скопје или градот Скопје.
(9) Органот кој го подготвува планскиот документ е
должен да ги определи органите засегнати од имплементацијата на планскиот документ на начин пропишан со актот донесен согласно со членот 61 став 8 од
овој закон, како и да ги консултира истите при донесувањето на одлуката за спроведување, односно неспроведување на стратегиската оцена, како и во текот на
спроведувањето на стратегиската оцена.
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(10) Органот што го подготвува планскиот документ во рок од пет дена од денот на донесувањето на
одлуката од ставот 6 на овој член, заедно со формуларите од ставот 20 на овој член е должен да ги објави на
својата веб-страница на начин пропишан со актот донесен согласно со членот 61 став 8 од овој закон.
(11) Против одлуката од ставот 6 на овој член, јавноста има право на жалба во рок од 15 дена од денот на
нејзиното објавување на веб-страницата на органот кој
го подготвува планскиот документ, до министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина кога одлуката ја носи градоначалникот на општината, општината
во градот Скопје или градоначалникот на градот
Скопје, односно до Државната комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен кога одлуката ја носи орган на државната
управа.
(12) Органот што го подготвува планскиот документ во рок од пет дена од денот на донесувањето на
одлуката од ставот 6 на овој член, заедно со формуларите од ставот 20 на овој член, како и другите придружни документи е должен да ги достави до органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина.
(13) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во рок од 15
дена од денот на приемот на одлуката, формуларите и
другите придружни документи од ставот 12 на овој
член, со која е одлучено да не се спроведува стратегиска оцена, доколку оцени дека се исполнети условите за
спроведување на стратегиската оцена на планскиот документ или истиот има значителни влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето ќе донесе решение со кое го задолжува органот што го подготвува
планскиот документ да спроведе стратегиска оцена на
истиот.
(14) Со решението од ставот 13 на овој член ќе се
определи и обемот на стратегиската оцена.
(15) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина е должен во
рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката, формуларите и другите придружни документи од ставот 12
на овој член, со која е одлучено да се спроведува стратегиска оцена ќе издаде решение со кое го определува
обемот на стратегиската оцена доколку утврди дека истиот не е целосно определен од страна на органот што
го подготвува планскиот документ.
(16) Решението од ставовите 13 и 15 на овој член
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на животната средина е должен да ги објави на
својата веб-страница.
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(17) Против решението од ставовите 13 и 15 на
овој член засегнатата јавност, како и органот што го
подготвува документот имаат право на жалба до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
(18) Во случај кога органот на државната управа
надлежен за работите од областа на животната средина
ќе утврди дека одлуката, формуларите, како и другата
доставена документација од ставот 12 на овој член, не
ги содржат потребните информации за оцена на потребата, односно непостоење потреба од спроведување на
стратегиска оцена е должен во рок од 15 дена од денот
на приемот на истите да побара од органот што го подготвува планскиот документ да ги достави бараните
информации.
(19) Доколку органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина не
донесе решение од ставовите 13 и 15 на овој член во
рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката од ставот 6 на овој член, ќе се смета дека нема забелешки по
истата.
(20) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува формата, содржината и образецот на одлуката од ставот 6 на овој член и на формуларите за потребата од спроведување, односно неспроведување на стратешка оцена од ставот 12 на овој
член.
6. Од анализата на наведените уставни и законски
одредби произлегува дека владеењето на правото и
уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата се темелни вредности на уставниот поредок на Републиката, во која смисла законодавецот со Законот за
просторно и урбанистичко планирање пропишал прецизна регулатива во врска со планирањето на просторот, точно определувајќи ги плановите за просторно и
урбанистичко планирање, нивната содржина и постапката за нивно донесување.
Изработка на стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето е дел од постапката за донесување на плановите за просторно и
урбанистичко планирање. Така, законодавецот пропишал дека во постапката за донесување на урбанистичките планови од член 7 точка 2 од овој закон, државната урбанистичка планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичкопланската документација за туристичка развојна зона и
урбанистичко-планската документација за автокамп
постои обврска за изработка на стратегиска оцена за
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, во која смисла донесувачот на урбанистичкиот
план е должен во рок од три работни дена од денот на
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одобрувањето на планската програма со која се утврдува границата и содржината на планскиот опфат, да донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животната
средина и врз здравјето на луѓето, во која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето на оцената на начин и постапка пропишани
со Законот за животната средина.
Според Законот за животна средина (член 65 став 6),
органот кој го подготвува планскиот документ е должен
да донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратегиска оцена во која се образложени
причините за спроведувањето, односно неспроведувањето согласно со критериумите утврдени во прописот од
ставот 4 на овој член. Според ставот 10 на истиот член,
органот што го подготвува планскиот документ во рок
од пет дена од денот на донесувањето на одлуката од
ставот 6 на овој член, заедно со формуларите од ставот
20 на овој член е должен да ги објави на својата вебстраница на начин пропишан со актот донесен согласно
со член 61 став 8 од овој закон Согласно став 11 на истиот член, против одлуката од ставот 6 на овој член, јавноста има право на жалба во рок од 15 дена од денот на
нејзиното објавување на веб-страницата на органот кој
го подготвува планскиот документ до министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина кога одлуката
ја носи градоначалникот на општината, општината во
градот Скопје или градоначалникот на Градот Скопје,
односно до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен кога одлуката ја носи орган на државната управа.
Според став 12 на овој член, органот што го подготвува
планскиот документ во рок од пет дена од денот на донесувањето на одлуката од ставот 6 на овој член, заедно
со формуларите од ставот 20 на овој член, како и другите придружни документи е должен да ги достави до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.
Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека
постои законска обврска општината, во постапката за
донесување на ДУП, да донесе одлука за спроведување
или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за
влијание на животната средина во која се образложени
причините за спроведувањето, односно неспроведу-вањето на стратегиската оцена. Притоа, органот што го
подготвува планскиот документ е должен, согласно
член 65 од Законот за животната средина, на што упатуваат и одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање, на својата веб-страница да ја објави
наведената одлука, заедно со соодветните формулари,
од кој датум тече рокот за запознавање на јавноста со
одлуката и можноста за поднесување на жалба на истата.

Бр. 232 - Стр. 11

Во конкретниот случај, градоначалникот на Општина Карпош, на 28.10.2015 година, донел Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, заведена под бр. 343187/28 од 28.10.2015 година во која во точката 1 утврдил дека за планскиот документ Детален урбанистички план за Градска четврт „3 05“, опфат помеѓу наведените булевари кој се носи согласно Законот за
просторно и урбанистичко планирање, не е потребно
да се спроведе стратегиска оцена за влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина. Во точка 2 од Одлуката е наведено дека
Одлуката, заедно со формуларите за определување на
потребата од спроведување односно неспроведување
на стратегиска оцена се објавува на веб-страната на
Општина Карпош www.karpos.gov.mk. Во точката 3 од
Одлуката, е наведено дека согласно критериумите за
определување на тоа дали еден плански документ има
влијание врз животната средина од член 65 став 4 од
Законот за животната средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно
неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена, донесувањето на наведениот плански документ нема да има влијание врз животната средина од следните причини: бидејќи со планскиот документ кој се донесува нема промена на намената од важечкиот ДУП за градска четврт 3 05, има за
цел рационално користење на земјиштето, се дефинираат и оформуваат урбанистички парцели, со што се
решаваат имотно-правните работи на сопствениците од
катастарските парцели, намената на земјиштето нема
да трпи промени. Според точката 4 од истата одлука,
против оваа одлука може да се поднесе жалба до градоначалникот на Општина Карпош во рок од 15 дена од
денот на објавување на одлуката на веб-страната.
Наведената одлука на 30.10.2015 година е доставена на мислење до Министерството за животна средина
и просторно планирање, кое дало мислење до Општина
Карпош, бр. 15/8299/2 од 12.11.2015 година, во кое наведува дека, согласно Законот за животна средина, Министерството ја прифаќа Одлуката за неспроведување
на стратегиска оцена за влијание на животната средина
во постапката за носење на планска документација на
наведениот ДУП. Се укажува дека Одлуката заедно со
формуларите задолжително се објавуваат на веб-страната на органот кој го подготвува и носи планскиот документ.
Општина Карпош–Сектор за урбанизам, во одговорот на наводите во иницијативата доставен до Уставниот суд (бр.47-8404/4 од 1.12.2017 година), наведува
дека наведениот ДУП бил изработен врз основа на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Служ-
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бен весник на Република Македонија“ број 51/2005,
137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011,
144/2012, 55/2013, 163/2014 и 37/2014). Во постапката
за донесување на ГУП на Град Скопје 2012-2022 година (согласно кој бил изработен оспорениот ДУП) била
спроведена Стратегиска оцена за влијание на животната средина и добиени биле сите позитивни мислења од
надлежните институции. Понатаму, се наведува дека
Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена била
истакната на огласната табла јавно и транспарентно на
увид на сите граѓани, во период од 15 дена, со што била запазена постапката за донесување на Деталниот урбанистички план.
Во дополнението на одговорот бр.09-8404/4 од
28.12.2017 година Советот на Општина Карпош наведува дека при изготвувањето на оспорениот ДУП не
биле испочитувани уставните и законски одредби и биле направени пропусти во постапката. Во прилог на наводите се доставува допис бр.60-9463/2 од 26.12.2017
година од Секторот за односи со јавноста на Општината Карпош, според кој спорната одлука не била објавена на општинската веб- страница. Се укажува и на други сторени неправилности согласно Деловникот на Советот на Општина Карпош. Во дополнението се
предлага и донесување на решение за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се
преземаат врз основа на оспорената одлука.
При вака утврдена фактичка и правна состојба, произлегува дека Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена (бр.34-3187/29 од 28.10.2015 година) не била истакната на веб-страната на Општина Карпош, како
што пропишува Законот за животната средина, а како
што стои и во самата одлука (точка 4). Исто така подносителите на иницијативата не успеале да утврдат објавување на веб-страната на Општината, а и самата Општина Карпош потврдува дека одлуката била истакната на огласна табла во период од 15 дена за што доставува соодветен доказ, но не била објавена на веб-страната на Општината.
Тргнувајќи од фактот дека објавувањето на одлуката за спроведување или за неспроведување на стратегиска процена на веб- страната на општината е законски пропишана обврска при донесување на детален урбанистички план и дека против ваквата одлука јавноста
има право на жалба во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување на веб- страницата на органот кој го
подготвува планскиот документ, произлегува дека објавувањето на одлуката за спроведување, односно неспроведување на стратегиска процена на веб-страната
на општината е дел од законски пропишаната постапка
за донесување на детален урбанистички план, од кој зависи информирањето на јавноста и остварувањето на
правото на правна заштита во областа на заштитата и
унапредувањето на животната средина.
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Оттука, необјавувањето на одлуката на начин и постапка пропишани со Законот за животна средина, значи дека не е во целост запазена постапката за донесување на Деталниот урбанистички план предвидена со Законот за просторно и урбанистичко планирање, што е
повреда на начелото на владеењето на правото, како
темелна вредност на уставниот поредок на Република
Македонија, од каде истата не е во согласноста со член
8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот на Република Македонија, со членот 15-в од Законот за просторно и урбанистичко планирање и со членот 65 од Законот за животната средина.
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован
Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир
Стојаноски.
У. бр. 135/2017
5 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ
4316.
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5 , член 29
став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15,11/2018 и
21/2018), а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок
за користење на радиофреквенции („Службен весник
на Република Македонија“ бр.161/2014, 55/2017 и
88/2018), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 10.12.2018 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите
за 2019 година, во износ од 0,8 евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка
на Република Македонија на денот на фактурирањето.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2019 година.
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III
Оваа одлука е конечна.
Образложение
Согласно член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и
член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15,11/2018 и 21/2018), а
во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014, 55/2017 и 88/2018),
вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за
електронски комуникации врз основа на годишната
програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година во чиј состав е финансискиот
план на Агенцијата за 2019 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за
работа и е изразена во евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на фактурирањето.
Годишната програма за работа на Агенцијата за
електронски комуникации за 2019 година во чиј состав
е финансискиот план на Агенцијата за 2019 година е
усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по
предлог на директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на ден 6.12.2018 година, како што е
предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15, 11/2018 и
21/2018).
Финансискиот план за 2019 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски
комуникации за 2019 година групирани по структура и
по организациона структура на Агенцијата, како и
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за
2019 година.
Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2019 година вкупните планирани
приходи по основ на користење на радиофреквенции
изнесува 375.000.000 денари.
Вредноста на бодот е формирана врз основа на активните одобренија за користење на радиофреквенции
кои се планирани да се фактурираат во 2019 година, со
што се планира да се реализираат планираните приходи по основ на годишен надоместок за користење радиофреквенции.
Врз основа на горенаведеното согласно на член 24
став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014,
44/2015, 193/15, 11/2018 и 21/2018), а во врска со член
2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка
на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции („Службен весник на Република Македонија“
бр.161/2014, 55/2017 и 88/2018) на предлог на Секторот
за финансии и сметководство број 0508-3733/11 од
10.12.2018 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во
диспозитивот.
Бр. 0308-3733/2
10 декември 2018 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за електронски комуникации,
Сашо Димитријоски, с.р.

__________

4317.
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став
3 и член 30 став 8 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15, 11/2018 и 21/2018),
а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за
надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014), Директорот на Агенцијата за
електронски комуникации на ден 10.12.2018 година ја
донесе следната
ОДЛУКА
I
Се утврдува вредноста на коефициентот ,,К” која е
еднаква на 1, за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот
надоместок за надзор на пазарот за 2019 година.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2019 година.
III
Оваа одлука е конечна.
Образложение
Согласно член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и
член 30 став 8 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15, 11/2018 и 21/2018),
а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за
надзор на пазарот („Службен весник на Република Ма-
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кедонија“ бр.161/2014), вредноста на коефициентот
,,К” за пресметка на висината на процентуалниот износ
од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот надоместок за
надзор на пазарот за 2019 година, се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за
работа на Агенцијата за електронски комуникации за
2019 година во чиј состав е финансискиот план на
Агенцијата за 2019 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа.
Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2019 година е усвоена
од страна на Комисијата на Агенцијата по предлог на директорот на Агенцијата за електронски комуникации на
ден 6.12.2018 година, како што е предвидено во член 11
од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014,
44/2015, 193/15, 11/2018 и 21/2018).
Финансискиот план за 2019 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски
комуникации за 2019 година групирани по структура и
по организациона структура на Агенцијата, како и
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за
2019 година.
Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2019 година вкупните планирани
приходи по основ на надоместок за надзор на пазарот
изнесува 50.810.000 денари.
Вредноста на коефициентот е утврдена врз основа на
планираниот приход за 2019 година по основ на надоместок за надзор на пазарот и податоците со кои располага
Агенцијата за електронски комуникации за вкупниот годишен приход на операторите на јавни комуникациски
мрежи и давателите на јавни коуникациски услуги.
Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24
став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 8 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014,
44/2015, 193/15, 11/2018 и 21/2018), а во врска со член
2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
161/2014) на предлог на Секторот за финансии и сметководство број 0508-3734/1 од 10.12.2018 година , директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја
донесе оваа одлука како во диспозитивот.
Бр. 0308-3734/2
10 декември 2018 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за електронски комуникации,
Сашо Димитријоски, с.р.

4318.
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став
3 и член 32 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018 и
21/2018) а во врска со член 2 параграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок
за користење на доделени броеви и /или серии на броеви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на ден 10.12.2018 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и /или
серии на броеви за 2019 година, во износ од 1 евро во
денарска противвредност пресметана по среден курс на
Народна банка на Република Македонија на денот на
фактурирањето.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2019 година.
III
Оваа одлука е конечна.
Образложение
Согласно член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и
член 32 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018 и
21/2018), а во врска со член 2 параграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок
за користење на доделени броеви и /или серии на броеви („Службен весник на Република Македонија„ бр.
161/2014), вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и
/или серии на броеви се утврдува со одлука донесена
од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на
Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за
2019 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа и е изразена во евра во денарска противвредност пресметана по среден
курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.
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Годишната програма за работа на Агенцијата за
електронски комуникации за 2019 година во чиј состав
е финансискиот план на Агенцијата за 2019 година е
усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по
предлог на директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на ден 6.12.2018 година,

како што е

предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018 и
21/2018).
Финансискиот план за 2019 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски
комуникации за 2019 година групирани по структура и
по организациона структура на Агенцијата, како и
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за
2019 година.
Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2019 година вкупните планирани
приходи по основ на користење на доделени броеви
и /или серии на броеви изнесува 50.250.000 денари.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
4319.
Врз основа на членовите 202 и 222 а во врска со
членот 145 став (2) и член 146 став (2) од Законот за
супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008,
67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014
153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и член
2 став (3) од Правилникот за потребната документација
за добивање на дозвола за вршење на осигурително
брокерски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2017), одлучувајќи по барањето на лицата Осман Демири од Скопје и Тамер Туркер од Република Турција за добивање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво ЕНСА БРОКЕР АД, Скопје, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на
седница одржана на ден 13.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

Вредноста на бодот е формирана врз основа на
активните одобренија за користење на броеви и /или
серии на броеви кои се планирани да се фактурираат
во 2019 година, со што се планира да се реализираат
планираните приходи по основ на годишен надоместок за користење на доделени броеви и /или серии
на броеви.
Врз основа на горенаведеното согласно на член 24
став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014,
44/2015,193/15, 11/2018 и 21/2018), а во врска со член 2
параграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на
годишниот надоместок за користење на доделени броеви и /или серии на броеви („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014) на предлог на Секторот
за финансии и сметководство број 0508-3735/11 од
10.12.2018 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во
диспозитивот.
Бр. 0308-3735/2

Директор на Агенцијата

10 декември 2018 година

за електронски комуникации,

Скопје

Сашо Димитријоски, с.р.

1. СЕ ДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигурително
брокерски работи на Осигурително брокерското друштво ЕНСА БРОКЕР АД, Скопје, со седиште на ул. 1723
бр.7, Сарај, Скопје, при што како основачи се јавуваат
лицата Осман Демири, со адреса на живеење на ул. 5
бр. 4, Грчец, Сарај, Скопје и Тамер Туркер со адреса на
живеење на ул. Кемил Топузлу Каддеси Каддебостан
евлери бр.21 Б7, Истанбул, Република Турција.
2. Осигурително брокерското друштво од точка 1
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.
3. Осигурително брокерското друштво од точка 1
на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со коj ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во
случај на прекршување на одредбите од договорот за
посредување до еден осигурен износ, кој во однос на
поединечен случај не смее да биде помал од 250.000
ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со
сите осигурени случаи во една година не смее да биде
помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република
Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата
за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.
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4. Осигурително брокерското друштво од точка 1
од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски
работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја
извести Агенцијата за супервизија на осигурување во
рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на
работниците во Агенцијата за вработување на Република Македонија.
5. Уписот во Централниот Регистар на Република
Македонија на Осигурително брокерското друштво од
точка 1 на ова Решение да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000
ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на осигурително
брокерското друштво на сметка кај носител на платен
промет во Република Македонија.
6. Осигурително брокерското друштво од точка 1
на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија
на осигурување да достави потпишана и заверена копија од Статутот и останатите акти на осигурително
брокерското друштво како и документацијата врз основа на која може да се констатира дека осигурително
брокерското друштво е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење на осигурително брокерски работи, во рок од 5 (пет) дена од денот на усвојување на истите.
7. Ова решение ќе се објави во “Службен весник
на Република Македонија” и истото ќе се запише во
регистарот на осигурителнo брокерски друштва
што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.
8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
УП 19-1-345
13 ноември 2018 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
4320.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
Солфорд Трејдинг Лимитед, Грива Дигени каја Анастасиоу Сиукри, 2 Памелва Корут, 3105 Лимасол, Кипар,
преку полномошник Леонид Ристев, адвокат од Скопје,
на седницата одржана на ден 29.1.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која друштвото Солфорд Трејдинг Лимитед, Грива Дигени каја
Анастасиоу Сиукри, 2 Памелва Корут, 3105 Лимасол,
Кипар ќе стекне контрола над ОТТ Платформата со
заштитен знак „ВНОТТ TV“ која во моментот е во исклучива сопственост на трговскиот субјект ГРОХС
Х&Г д.о.о., Радничка 18, Сараево, Босна и Херцеговина, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-1
29 јануари 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4321.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа
на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„
бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи по Известувањето за концентрација поднeсено од С.А.Р.Л.
(AELIUS S.A.R.L.), со седиште на адреса Боулевард
Принце Хенри број 3А, Л 1724 Луксембург, Емилија Келешоска Шољаковска, Адвокат од Скопје, од Адвокатско друштво Дебарлиев Дамески и Келшоска, на седница одржана на ден 29.1.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која АЕЛИУС
С.А.Р.Л. (AELIUS S.A.R.L.), со седиште на адреса Боулевард Принце Хенри број 3А, Л 1724 Луксембург ќе
стекнe контрола над Акционерско друштво ГАЛЕНИ-
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КА за производство на лекови, дентал, антибиотици,
фармацевтски суровини за парафармацевтика, ветеринарски производи и адитиви Белград (Земун) со регистрирано седиште на адреса Батајнички пат бб, Земун,
Белград, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-2
29 јануари 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4322.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
ВОХО Холдингс Лимитед (WOHO Holdings Limited),
со регистрирано седиште на 2 Продромоу и Димитракопоулоу, 5ти спрат, 1090 Никозија, Република Кипар
и г-дин Дариуш Бонковски (Dariusz Bąkowski), државјанин на Република Полска, со живеалиште на Збујногурска 8, 04-802 Варшава, Република Полска, преку
полномошник адвокат Леонид Ристев од Скопје, на
седницата одржана на ден 9.1.2018 година, го донесе
следното

8, 04-802 Варшава, Република Полска, стекнуваат заедничка контрола над В-Д-ЕКС С.А. (WDX S.A.), со регистрирано седиште на Ташмова 7, 02-677, Варшава,
Република Полска, преку купување на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-3
9 јануари 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4323.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 20 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено
од Кнауф Интернешнал ГмбХ (Knauf International
GmbH), со регистрирано седиште на Ам Банхоф 7,
97346 Ипхофн, Сојузна Република Германија прекуполномошници Леонид Ристев и Љупка Новеска Андонова, адвокати од Скопје, во постапката поведена со
Заклучок Уп.бр.08-4 од 13.2.2018 година, на седница
одржана на ден 4.7.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која ВОХО
Холдингс Лимитед (WOHO Holdings Limited), со регистрирано седиште на 2 Продромоу и Димитракопоулоу, 5ти спрат, 1090 Никозија, Република Кипар и гдин Дариуш Бонковски (Dariusz Bąkowski), државјанин
на Република Полска, со живеалиште на Збујногурска

1. Се утврдува дека концентрацијата за која е поднесено известување од страна на Кнауф Интернешнал
ГмбХ (Knauf International GmbH), со регистрирано седиште на Ам Банхоф 7, 97346 Ипхофн, Сојузна Република Германија, со која Кнауф Интернешнал ГмбХ ќе
стекне контрола на долгорочна основа согласно член
12 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конку-
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ренцијата на работењето на Армстронг Врлд Индустрис, Инк. (Armstrong World Industries, Inc.), со регистрирано седиште на 2500 Колумбија Авењу, Ланкастер,
Пенсилванија, Соединетите Американски Држави, и
тоа во ЕМЕА - територијата на Европа, Блискиот Исток и Африка и регионот на Пацификот - државите кои
излегуваат на Тихиот Океан, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 20 став
(1) точка 1) од истиот закон, под услов да се исполнат
преземените обврски доставени на 13.06.2018 година,
а согласно член 20 став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. Се наложува обврска подносителите на известувањето Кнауф Интернешнал ГмбХ (Knauf
International GmbH), со регистрирано седиште на Ам
Банхоф 7, 97346 Ипхофн, Сојузна Република Германија, да ги исполни во целост „Изменетите обврски
преземени пред Комисијата за заштита на конкуренцијата“ доставени со допис од 13.06.2018 година,
на начин и во роковите утврдени во Изменетите обврски, а со цел да се постигне дека концентрацијата
е во согласност со одредбите од Законот за заштита
на конкуренцијата.
3. Неисполнувањето на некој услов или обврска од
ова Решение, претставува прекршок согласно член 60
став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренцијата и основ за поништување на ова Решение согласно
член 21 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
4. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., согласно тарифен број 34 од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06,
92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10 и 17/11)) на сметка на
Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп. бр. 08-4
4 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4324.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
Солфорд Трејдинг Лимитед (Solford Trading Limited),
со регистрирано седиште на адреса Грива Дигени каја
Анастасиоу Сиукри, 2 Памелва Коурт, 3105 Лимасол,
Република Кипар, преку полномошник адвокат Леонид
Ристев од Скопје, на седницата одржана на ден
13.2.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Солфорд
Трејдинг Лимитед (Solford Trading Limited), со регистрирано седиште на адреса Грива Дигени каја Анастасиоу Сиукри, 2 Памелва Коурт, 3105 Лимасол, Република Кипар стекнува самостојна контрола над ОТТ
платформата „IPTV ILIRIA“, која во моментов е во
сопственост на трговскиот субјект Далекс Медиа Груп
С.А. (Dalex Media Group S.A.), со седиште на Провинција Панама, Панама, преку купување на имот, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на
конкуренцијата, нема да има за последица значително
спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во
согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од
Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-8
13 февруари 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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4325.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
Позаваровалница САВА д.д. со седиште на ул. Дунајска цеста бр.56, 1000 Љубљана, Република Словенија,
доставено преку Ерол Хасан, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 13.2.2018 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Позаваровалница САВА д.д. со седиште на ул. Дунајска цеста
бр.56, 1000 Љубљана, Република Словенија стекнува
контрола над Акционерското друштво за управување
со задолжителни и доброволни пензиски фондови НЛБ
НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје, Република Македонија, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа
под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-9
13 февруари 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4326.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од

Пилларстоне Итали Холдинг С.п.А, со седиште на адреса Пиаца Аффари 2, 20123 Милано, Италија, доставено преку Јасмина Илиева Јовановиќ, Адвокат од
Скопје, од Адвокатско друштво Дебарлиев Дамески и
Келешоска, на седница одржана на ден 23.2.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која
Пилларстоне Итали Холдинг С.п.А, со седиште на
адреса Пиаца Аффари 2, 20123 Милано, Италија ќе
стекнe контрола над Манукор С.п.А, со седиште на
адреса Страда Цонс. Целлоле-Пиедимонте лок.
Квинтола, 81037 Сеса Аурунка, Касерта, Италија,
нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување
на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од
Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-10
23 февруари 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4327.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11,41/14 и 53/16), а постапувајќи
по известувањето за концентрација поднесено од
Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО
ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт, Скопје со регистрирано седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30,
Скопје-Центар, преку адвокат Мери Младеновска-Ѓорѓиевска од Скопје, на седницата одржана на ден
23.2.2018 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ
ДОО експорт-импорт, Скопје, со регистрирано седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Центар, стекнува самостојна контрола над Трговско друштво за производство на енергија АЛБНОР КОМПАНИ
ДОО Скопје, со регистрирано седиште на бул. Свети
Климент Охридски бр. 30 Скопје–Центар, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување илинарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Се утврдува дека концентрацијата со која PUBLIC
POWER CORPORATION SOCIETE ANONYME – PPC
S.A. со седиште на 30 Chalkokondyli Str. 10432, Атина,
Република Грција ќе стекне самостојна контрола над
Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ
СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, со седиште на Бул. Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје-Центар, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од
Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за
последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот
или на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција
на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-11
23 февруари 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4328.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11,41/14 и 53/16), а постапувајќи
по известувањето за концентрација поднесено од
PUBLIC
POWER
CORPORATION
SOCIETE
ANONYME – PPC S.A. со седиште на 30 Chalkokondyli
Str. 10432, Атина, Република Грција, поднесено преку
полномошник Адвокат Драган Поповски и Адвокат
Александар Ичоќаев од Скопје, на седницата одржана
на ден 29.3.2018 година, го донесе следното

Уп. бр. 08-17
29 март 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4329.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од Нерегелиа Трејдинг Лимитид (Neregelia Trading Limited),
со регистрирано седиште во Лимасол, Кипар, Грива
Дигеним Панајидес Билдинг (Griva Digenim Panayides
Building), втори кат, стан/канцеларија бр. 3, 3030 Лимасол, доставено преку друштво Георги Димитров Адвокати Скопје, на седница одржана на ден 29.3.2018 година, го донесе следното

19 декември 2018

Бр. 232 - Стр. 21

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Нерегелиа Трејдинг Лимитид (Neregelia Trading Limited),
со регистрирано седиште во Лимасол, Кипар, Грива
Дигеним Панајидес Билдинг (Griva Digenim
Panayides Building), втори кат, стан/канцеларија бр.
3, 3030 Лимасол ќе стекнe целосна контрола над
Друштвото за преработка на обновливи извори на
енергија Нело Енерџи доо Добановци, со регистрирано седиште на ул. Маршал Тито бр. 206, Добановци, Република Србија, преку купопродажба на
удели, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински
дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е
во согласност со одредбите на Законот за заштита на
конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка
2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Се утврдува дека концентрацијата со која ККЦГ АГ
(KKCG AG ) со седиште на Капеллгассе 21, Лузерн,
Швајцарија, ќе стекне единствена контрола над
САЗКА Груп а.с. (а.д.) (SAZKA Group a.s.) со седиште
на Винохрадска 1511/230, Прага 10, Чешка, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-19
29 март 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4330.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
ККЦГ АГ (KKCG AG ) со седиште на Капеллгассе 21,
Лузерн, Швајцарија, доставено преку полномошник
Надица Бадева – Ќортошева адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 29.3.2018 година, го донесе
следното

Уп. бр. 08-20
29 март 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4331.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на
конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а
постапувајќи по известувањето за концентрација
поднесено од Друштво за надворешна и внатрешна
трговија и услуги НЕЛТ ЦО. ДОО Добановци со регистрирано седиште на ул. Маршал Тито бр. 206, Добановци, Белград, Република Србија и Алкеми СЕЕ
ДОО Беoград– Врачар со регистрирано седиште на
ул. Игуманова бр. 64, Врачар, Белград, Република
Србија, преку Адвокатско Друштво Пепељугоски од
Скопје, на седница одржана на ден 29.3.2018 година,
го донесе следното

Стр. 22 - Бр. 232

19 декември 2018

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво
за надворешна и внатрешна трговија и услуги НЕЛТ
ЦО. ДОО Добановци со регистрирано седиште наул.
Маршал Тито бр. 206, Добановци, Белград, Република
Србијаи Алкеми СЕЕ ДОО Беoград– Врачар со регистрирано седиште на ул. Игуманова бр. 64, Врачар, Белград, Република Србија стекнуваат заедничка контрола
над Трговско друштво за интернет трговија ТАКО ЛАКО ШОП ДОО Добановци со регистрирано седиште
наул. Маршал Тито бр. 206, Добановци, Белград, Република Србија, преку купопродажба на удели иако
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата восмисла на член 19 став (1) точка 2) одЗаконот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.

Се утврдува дека концентрацијата со која ВЛЕТ
Холдингс С.а.р.л. (VLET Holdings S.a.r.l.), со седиште на адреса 5 руе Гијем Крол, 1882 Луксембург,
Луксембург ќе стекне директна контрола врз Велвет
Кеар сп. з о.о (Velvet Care sp. z o.o), со седиште на
адреса ул.Клуче – Осада 3, 32-310 Клуче, Република
Полска, преку купопродажба на удели, нема да има
за последица значително спречување, ограничување
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во
смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-22
29 март 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4332.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од
ВЛЕТ Холдингс С.а.р.л. (VLET Holdings S.a.r.l.), со седиште на адреса 5 руе Гијем Крол, 1882 Луксембург,
Луксембург доставено преку Љупка Новеска Андонова, Адвокат од Скопје, на седница одржана на ден
4.4.2018 година, го донесе следното

Уп. бр. 08-23
4 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4333.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз
основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита
на конкуренцијата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а
постапувајќи по известувањето за концентрација
поднесено од Нерегелиа Трејдинг Лимитед, со седиште на Грива Дигени, зграда Панјидес, 3030 Лимасол, Кипар и „БЕТА ГРУП“ СХ.П.К., со седиште
на Липјан, Садик Шала бр. 146, Косово, преку полномошник адвокат Нина Петковска од Скопје, на
седницата одржана на ден 17.4.2018 година, го донесе следното

19 декември 2018

Бр. 232 - Стр. 23

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Нерегелиа Трејдинг Лимитед, со седиште на Грива Дигени,
зграда Панјидес, 3030 Лимасол, Кипар и „БЕТА ГРУП“
СХ.П.К., со седиште на Липјан, Садик Шала бр. 146,
Косово стекнуваат заедничка контрола во друштвото
Ол Балканс Корпорејшн Сха, со седиште на Ѓерѓ Легиси иш Умб, Лапраке, Тирана Албанија, преку купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Се утврдува дека концентрацијата со која Пластиш С.А. (Plastiche S.A.), јавно друштво со ограничена одговорност, со регистрирано седиште на 7678, Руе де Мерл, Луксембург, 2146 Луксембург, ќе
стекне контрола над Бамбергер Полимерс Корп.
(Bamberger Polymers Corp.), корпорација од Делавер со корпоративно седиште на 2 Џерико Плаза,
Џерико ЊЈ 11753, САД, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла
на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита
на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-25
17 април 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4334.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
Пластиш С.А. (Plastiche S.A.), јавно друштво со ограничена одговорност, со регистрирано седиште на 7678, Руе де Мерл, Луксембург, 2146 Луксембург, доставено преку полномошник Љупка Новеска Андонова,
адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден
24.4.2018 година, го донесе следното

Уп. бр. 08-27
24 април 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4335.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз
основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита
на конкуренцијата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а
постапувајќи по известувањето за концентрација
поднесено од Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media
S.a.r.l.) со седиште на адреса 16-18 руе ду Стразбур, Л-2560 Луксембург, преку полномошник адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 17.4.2018 година, го донесе
следното

Стр. 24 - Бр. 232

19 декември 2018

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед
Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.) со седиште на адреса 16-18 руе ду Стразбур, Л-2560 Луксембург, стекнува самостојна контрола над телевизиската опрема и
база на видео материјали неопходни за производство и
емитување на каналот Српска научна телевизија
(Srpska naučna televizija), која е проект на здружението
Комитет на Знаење на Србија, со седиште на адреса ул.
Устаничка 64, Белград Република Србија, преку купување на имот, иако потпаѓа под одредбите од Законот
за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-29
17 април 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4336.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од Даимлер АГ, со седиште на адреса Мерцедесштрасе 137,
303070327 Штутгарт, Германија, доставено преку
Адвокат Нина Петковска, Адвокат од Скопје, на седница одржана на ден 24.4.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која со која
Даимлер АГ, со регистрирано седиште на Мерцедесштрасе 137, 303070327 Штутгарт, Германија ќе
стекнe единствена контрола над Интелиџент АпсГмбХ, со регистрирано седиште на Гриосе Елб
Штрасе 273, 22767 Хамбург, Германија, нема да има
за последица значително спречување, ограничување
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во
смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-32
24 април 2018 година

Претседател,

Скопје

Благој Чурлинов, с.р.
__________

4337.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
ЈАТА ЕМОНА производња трговина ин сторитве д.о.о,
со седиште на адреса Агрокомбинатска цеста 84, 1000
Љубљана, Словенија, доставено преку полномошник
Јасмина Илиева, Јовановиќ, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 24.4.2018 година, го донесе
следното

19 декември 2018
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ЈАТА
ЕМОНА производња трговина ин сторитве д.о.о, со седиште на адреса Агрокомбинатска цеста 84, 1000 Љубљана, Словенија, има намера да стекне единствена контрола над БРИНОВКА сторитвено подјетје д.о.о, со седиште на адреса Агрокомбинатска цеста 63, 1000 Љубљана, Словенија со стекнување на удел, нема да има за
последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот
или на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција
на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на
создавање на шест друштва за заедничко вложување на
кои Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт (Bayerische
Motoren Werke Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Петулринг 130, 80788, Минхен, Германија и Даимлер АГ (Daimler AG), со регистрирано седиште на Мерцедесштрасе 137, 70327 Штутгарт, Германија ќе им префрлат постоечки деловни потфати за услуги за споделување на возило (анг. car sharing services), услуги за повикување на возило (анг. ride hailing services), услуги за паркирање (анг. parking services), услуги за полнење (анг.
charging services), како и други (on-demand) услуги за мобилност, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во
согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 34 од
Законот за административни такси („Службен весник на
Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03,
19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10,
145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161,
приходна шифра и програма 72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-33
24 април 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4338.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено
од Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт (Bayerische
Motoren Werke Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Петулринг 130, 80788, Минхен, Германија и
Даимлер АГ со регистрирано седиште на Мерцедесштрасе 137, 70327 Штутгарт, Германија, преку адвокат Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје, на
седницата одржана на ден 2.5.2018 година, го донесе
следното

Уп. бр. 08-35
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4339.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
Унитарното претпријатие “Велком” (Unitary enterprise
Velkom), со седиште во Минкс, Белорусија и со регистрирана адреса на улица Интернационалаја, бр 36-2,
220030 Минск, Белорусија (36/2, Internatsionalnaya
street, 220030 Minsk, Belarus) преку полномошник адвокат Татјана Поповски Булоски од Скопје, на седницата
одржана на ден 2.5.2018 година, го донесе следното

Стр. 26 - Бр. 232

19 декември 2018

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Унитарното претпријатие “Велком” (Unitary enterprise
Velkom), со седиште во Минкс, Белорусија и со регистрирана адреса на улица Интернационалаја, бр 36-2,
220030 Минск, Белорусија (36/2, Internatsionalnaya
street, 220030 Minsk, Belarus) има намера да стекне
непосредна контрола врз друштвото Отворено Акционерско Друштво Витебскиј областној техно-торговиј
центр „Гарант“ (Open Joint Stock Company „Vitebskiy
oblastnoy tecno-torgoviy tsentr „Garant“) со регистрирано седиште во 210029 Белорусија, Витебск, пр-т
московскиј, 66 (210029, Belarus, Vitebsk, pr-t
Moskovskiy, 66), преку стекнување на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-37
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4340.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Тева Фармацеутикал Индустрис Лтд. (Teva
Pharmaceutical Industries Ltd.) со седиште на 5 Базел

стрит, Петах Тиква 4951033, Израел, доставено преку
полномошник Нина Петковска, адвокат од Скопје, на
седницата одржана на ден 7.6.2018 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Тева Фармацеутикал Индустрис Лтд. (Teva Pharmaceutical
Industries Ltd.) со седиште на 5 Базел стрит, Петах
Тиква 4951033, Израел стекнува единствена контрола
над фармацевтскиот бизнис за продажба на лекови што
се издаваат без рецепта (ОТЦ) на ПГТ Хелткер ЛЛП
(PGT Heаlthcare LLP) со седиште на Корпоративен
труст центар, 1209 Оринџ стрит, вилмингтон, Делавер
19801, САД, преку купување на имот нема да има за
последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот
или на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција
на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-38
7 јуни 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4341.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од Сименс Актиенгесекксцхафт (Siemens Aktiengesellschaft),
со седиште на адреса ул. Ввернер-вон-Сиеменс. 1,
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80333 Минхен, Германија доставено преку Јасмина
Илиева, Адвокат од Скопје, од Адвокатско друштво
Дебарлиев Дамески и Келшоска, на седница одржана
на ден 23.5.2018 година, го донесе следното

Republic of Korea) преку полномошник адвокат Татјана
Поповски Булоски од Скопје, на седницата одржана на
ден 7.6.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која ЛГ
Се утврдува дека концентрацијата со која Сименс
Актиенгесекксцхафт (Siemens Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на ул. Ввернер-вон-Сиеменс. 1,
80333 Минхен, Германија ќе стекнe единствена контрола над Алстом СА, со регистрирано седиште на 48,
руе Алберт Дхален, 93400 Сен-Уен, Франција, нема да
има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Електроникс, Инц. (LG Electronics, Inc.), со седиште
на ЛГ Твин Тауер, 128Јеоуи-даеро, Јеонгдеунгпо-гу,
Сеул 07336, Република Кореја (LG Twin Tower, 128
Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, Republic
of Korea) има намера да стекне непосредна контрола
над ЗКВ Холдинг ГмбХ (ZKW Holding GmbH), со седиште на ул. Ротенхаусер 8, 3250 Виеселбург, Австрија (RottenhauserStraße8, 3250 Wieselburg, Austria)
и над Моммерт Гевербеиммобилиен Вервалтунгс
ГмбХ (Mommert Gewerbeimmobilien

Verwaltungs

GmbH), со седиште на ул. Ротенхаусер 8, 3250 Виеселбург,

Австрија

(RottenhauserStraße

8,

3250

Wieselburg, Austria), по пат на купопродажба на капитално учество, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за
последица значително спречување, ограничување
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во
смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен

Уп. бр. 08-39
23 мај 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4342.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ЛГ Електроникс, Инц. (LG Electronics, Inc.), со
седиште на ЛГ Твин Тауер, 128Јеоуи-даеро, Јеонгдеунгпо-гу, Сеул 07336, Република Кореја (LG Twin Tower,
128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336,

број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-40
7 јуни 2018 година

Претседател,

Скопје

Благој Чурлинов, с.р.

Стр. 28 - Бр. 232

19 декември 2018

4343.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на
конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а
постапувајќи по известувањето за концентрација
поднесено одТриглав ИНТ, холдиншка дружба, д.д.
(Triglav INT, holdinskadruzba, d.d.), со регистрирано
седиште на Дунајска цеста 22. Љубљана, Словенија,
преку полномошник Весна Паунковска Додевска од
Скопје, на седницата одржана на ден 7.6.2018 година, го донесе следното

4344.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11,41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО
ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт, Скопје со регистрирано седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30,
Скопје-Центар, преку адвокат Мери Младеновска-Ѓорѓиевска од Скопје, на седницата одржана на ден
7.6.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Триглав
ИНТ, холдиншка дружба, д.д. (Triglav INT,
holdinskadruzba, d.d.) со регистрирано седиште на Дунајска цеста 22. Љубљана, Словенија ќе стекне контрола над Раифајзен мировинско осигуравајуче друштво
д.д. (Raiffeisen mirovinsko osiguravajuce drustvo d.d.), со
регистрирано седиште на Хеинцелова 44, 10 000 Загреб, Хрватска преку купопродажба на удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштвото
за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ
ДОО експорт-импорт, Скопје, со регистрирано седиште
на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Центар,
стекнува самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО
Скопје, со регистрирано седиште на Бул. Свети Климент
Охридски бр.30 Скопје –Центар, преку пренос на удели,
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на
конкуренцијата, нема да има за последица значително
спречување, ограничување илинарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински
дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-41
7 јуни 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

Уп. бр. 08-43
7 јуни 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

19 декември 2018

Бр. 232 - Стр. 29

4345.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на
конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а
постапувајќи по известувањето за концентрација
поднесено од Спорт Висион д.о.о. Биелина, (Sport
Visiond.o.o. Bjelina) со регистрирано седиште на ул.
Пантелинска бр.79А Биелина, Босна и Херцеговина
преку адвокат Ѓорѓи Георгиевски од Скопје, на седницата одржана на ден 2.7.2018 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Спорт
Висион д.о.о. Биелина, (Sport Vision d.o.o. Bjelina) со
регистрирано седиште на ул. Пантелинска бр.79А
Биелина, Босна и Херцеговина ќе стекне контрола
над Спорт Висион д.о.о. Подгорица (Sport Vision
d.o.o. Podgorica) со регистрирано седиште на бул.
Џорџа Вашингтона, влез 108, стан 55, Подгорица,
Црна Гора иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на
Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на
конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-44
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4346.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено
од Адиент УС ЛЛЦ (Adient US LLC) со регистрирано
седиште на „Халјард Драјв“ бр. 49200, Плимут, Мичиген, 48170, САД и Компанијата Боинг (THE BOEING
COMPANY) со регистрирано седиште на „Норт Риверсајд Плаза“ бр. 100, Чикаго, Илиноис, 60606-1596, САД
преку адвокат Нина Петковска од Скопје, на седницата
одржана на ден 2.7.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Адиент УС
ЛЛЦ (Adient US LLC) со регистрирано седиште на „Халјард Драјв“ бр. 49200, Плимут, Мичиген, 48170, САД и
Компанијата Боинг (THE BOEING COMPANY) со регистрирано седиште на „Норт Риверсајд Плаза“ бр.100, Чикаго, Илиноис, 60606-1596, САД ќе основаат целосно заедничко вложување кое примарно ќе биде поврзано со дизајнирање, развој, производство и продажба на седишта за
комерцијални авиони иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на
негов суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците
и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на
конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од
Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-46
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

Стр. 30 - Бр. 232

19 декември 2018

4347.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по Известувањето за концентрација поднeсено
од Јунајтед Медиа С.А.Р.Л, со седиште на адреса Булевар ПиерреФриеден Л - 1543 Луксембург, доставено
преку Љупка Новеска Андонова, Адвокат од Скопје, на
седница одржана на ден 2.7.2018 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед
Медиа С.А.Р.Л, со седиште на адреса Булевар ПиерреФриеден Л - 1543 Луксембург, ќе стекне самостојна контрола над Дирецт Медиа д.о.о. Белград со седиште на адреса Антифашистичкеборбе 13б, Белград,
Србија, Медиа Поинт д.о.о. Белград, со седиште на адреса Антифашистичке борбе 13б, Белград, Србија,
Пинк М ЦОМПАНИ д.о.о. Подгорица, со седиште на
адреса Булевар Ивана Црнојевиќа 97, Подгорица, Црна
Гора, Пинк БХ ЦОМПАНИ д.о.о. Сараево, со седиште
на адреса Тргсолидарности 10, Сараево, Босна и Херцеговина, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-47
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4348.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од која С&T АГ, со седиште и адреса на Индустриезеиле 35, 4021 Линц, Австрија, доставено преку
полномошник Јасмина Илиева, Јовановиќ, адвокат од
Скопје, на седницата одржана на ден 2.7.2018 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која С&T АГ,
со седиште и адреса на Индустриезеиле 35, 4021 Линц,
Австрија, ќе се стекне со контрола над: КапшЕООД,
Бузинесс Парк Антим Товер, ул. Кукуш 2 , 3ти кат,
1309 Софија, Бугарија;Унитарно претпријатие за надворешна трговија Капш, ул. Фабрисиуса 9а, канц. 15,
220007 Минск, Беларусија; Капш ЦарриерЦом д.о.о,
Радничка 39, Центар 2000, објект А, 10000 Загреб,
Хрватска; КАПСЦХ ДООЕЛ Скопје, Соравија центар
Скопје, ул. Филип Втори Македонски бб, 1000 Скопје,
Македонија; Капшд.о.о Белград, Сава бизнис центар,
Милетија Поповиќа 5б, 11070 Нови Белград, Србија;
Капшд.о.о, 33 Рибичиќева улица, 1000 Љубљана, Словенија со купување на удели и ќе го преземе Бизнис
Одделот од Капш КариерКом АГ со седиште на Лехрбахгассе 11, 1120 Виена, Австрија, преку стекнување
на средства нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
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Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-48
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4349.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено
од Митсуи & Цо., Лтд. (Mitsui & Co., Ltd.) со регистрирано седиште на1-3 Маруноучи 1-чоме, Чијода-ку, Токио, 100-8631, Јапонија (1-3, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8631, Japan) и Кансаи Паинт
Цо., Лтд. (Kansai Paint Co., Ltd.) со регистрирано седиште на 33-1 Канзаки-чо, Амагасаки-сити, Хјого, 6610964, Јапонија (33-1 Kanzaki-cho, Amagasaki-city,
Hyogo, 661-0964, Japan) преку адвокат Татјана Поповски Булоски од Скопје на седницата одржана на ден
2.7.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Митсуи
& Цо., Лтд. (Mitsui & Co., Ltd.) со регистрирано седиште на1-3 Маруноучи 1-чоме, Чијода-ку, Токио, 1008631, Јапонија (1-3, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8631, Japan) и Кансаи Паинт Цо., Лтд.
(Kansai Paint Co., Ltd.) со регистрирано седиште на33-1
Канзаки-чо, Амагасаки-сити, Хјого, 661-0964, Јапонија
(33-1 Kanzaki-cho, Amagasaki-city, Hyogo, 661-0964,
Japan) ќе се стекнат со заедничка контрола над Кансаи
Хелиос Коатингс ГмбХ (Kansai Helios Coatings GmbH)
со регистрирано седиште на Игназ Коцк-Штрасе 15,
1210 Виена, Австрија (Ignaz Köck-Strasse 15, 1210
Vienna, Austria) иако потпаѓа под одредбите од Законот
за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-49
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4350.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено
од Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ
ДОО увоз-извоз, Скопје, Република Македонија со регистрирано седиште на бул. „Кузман Јосифвски-Питу”
бр.15, Аеродром, 1000 Скопје, Република Македонија,
на седницата одржана на ден 16.7.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО
увоз-извоз, Скопје, Република Македонија со регистрирано седиште на бул. „Кузман Јосифвски-Питу”
бр.15, Аеродром, 1000 Скопје ќе се стекне со целосна контрола над Трговско радиодифузно друштвооператор на кабловска мрежа КАНАЛ 16 ДОО, Ресен, Република Македонија со регистрирано седиште
на ул. Крсте Мисирков бр.28, Ресен, Република Македонија, преку купавање на удели иако потпаѓа под
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата,
нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување
на доминантната позиција на учесниците и е во сог-
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ласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од
Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-51
16 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4351.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. (Generali CEE
Holding B.V.), со регистрирано седиште на 112 XN Диемен, Холандија, Диемерхоф 42, Амстердам, Холандија, поднесено преку Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска од Скопје, на седницата одржана
на ден 16.7.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Генерали
ЦЕЕ Холдинг Б.В. (Generali CEE Holding B.V.), со регистрирано седиште на 112 XN Диемен, Холандија,
Диемерхоф 42, Амстердам, Холандија стекнува
единствена контрола врз Адриатик Словеника Заваровална дружба д.д. (Adriatic Slovenica Zavarovalna druzba
d.d.) акционерско друштво со регистрирано седиште на
Љубљанска цеста 3А, 6000 Копер, Словенија, по пат на
купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има
за последица значително спречување, ограничување
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат

на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на
Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-52
16 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4352.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Хисенсе Груп Цо. Лтд (Hisense Group Co., Ltd),
кат 24 Хисенсе зграда, Донгхаи вест роад бр.17, округ
Шинан, Кинг Дао Сити, Народна Република Кина, доставено преку полномошник полномошник Јасмина
Илиева Јовановиќ, адвокат од Адвокатско друштво
Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска, Скопје на седницата
одржана на ден 30.7.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Хисенсе
Груп Цо. Лтд (Hisense Group Co., Ltd), кат 24 Хисенсе
зграда, Донгхаи вест роад бр.17, округ Шинан, Кинг
Дао Сити, Народна Република Кина има намера преку
јавна понуда за преземање на акции да стекне до 100%
од акциите во Горење господињски апаратид.д.
(Gorenje gospodinjski aparati d.d.), со регистрирано седиште во Велење, Словенијана Партизанска цеста бр.
12, 3320 Велење, Словенија нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушува-
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ње на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-54
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4353.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по Известувањето за концентрација поднeсено
од Аперам С.А. (Aperam S.A.), со седиште на адреса
Руе Гиљем Крол 12Ц, Л-1882 Луксембург, Големото
Војводство Луксембург, доставено преку Љупка Новеска Андонова, Адвокат од Скопје, на седница одржана на ден 30.7.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Аперам
С.А. (Aperam S.A.), со седиште на адреса Руе Гиљем
Крол 12Ц, Л-1882 Луксембург, Големото Војводство
Луксембург ќе стекне самостојна контрола над ВДМ
Металс Холдинг ГмбХ (VDM Metals Holding GmbH),
со седиште на адреса Вердохл, на Плетенбергер Штрасе 2, 58791 Вердохл, Сојузна Република Германија, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на до-

минантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-55
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4354.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено
од ОРБИКО ДОО за трговија Загреб со регистрирано
седиште на ул. Котурашка Цеста 69, Загреб, Република
Хрватска, преку адвокат Маја Парговска од Скопје, на
седницата одржана на ден 30.7.2018 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која ОРБИКО
ДОО за трговија Загреб со регистрирано седиште наул.
Котурашка Цеста 69, Загреб, Република Хрватска ќе се
стекне со контрола над Друштво со ограничена одговорост Бјути Лајн дистрибјушн со регистрирано седиште
на пер. Козлова бр. 7б, соба 10 (4 кат), Минск, 220000,
Република Белорусија, преку купопродажба на 90% од
основната главнина, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
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учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-56
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4355.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по Известувањето за концентрација поднeсено
од КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ д.д. (Croatia
osiguranje d.d.), со седиште на адреса Ватрослава Јагиќа
33, 10000 Загреб, Република Хрватска, доставено преку
Љупка Новеска Андонова, Адвокат од Скопје, на седница одржана на ден 30.7.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ д.д. (Croatia osiguranje d.d.),
со седиште на адреса Ватрослава Јагиќа 33, 10000
Загреб, Република Хрватска, ќе стекне самостојна
контрола над ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о. (Testing
Centar d.o.o.), со седиште на адреса Бишќе поље бб,
Мостар, Босна и Херцеговина, нема да има за последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одред-

бите на Законот за заштита на конкуренцијата во
смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-57
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4356.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа
на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„
бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ д.д. (Croatia osiguranje d.d.), со
седиште на адреса Ватрослава Јагиќа 33, 10000 Загреб,
Република Хрватска, доставено преку Љупка Новеска
Андонова, Адвокат од Скопје, на седница одржана на
ден 30.7.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ д.д. (Croatia osiguranje d.d.), со
седиште на адреса Ватрослава Јагиќа 33, 10000 Загреб,
Република Хрватска, ќе стекне самостојна контрола
над ЦЕНТРАЛ ОСИГУРУВАЊЕ д.д. (Central osiguranje
d.d.), со седиште на адреса Џемала Биједиќа бр. 39,
71000 Сараево, Босна и Херцеговина, нема да има за
последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот
или на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција
на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
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Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-58
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4357.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено
од Раваго С.А. (Ravago S.A.) од Големото Војводство
Луксембург со регистрирано седиште на 76-78, Руе де
Мерл, Л 2146 Луксембург, Големото Војводство Луксембург преку адвокат Љупка Новеска Андонова од
Скопје на седницата одржана на ден 9.8.2018 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Раваго
С.А. (Ravago S.A.) со регистрирано седиште на 76-78,
Руе де Мерл, Л 2146 Луксембург, Големото Војводство
Луксембург, ќе се стекне со самостојна контрола преку
новоосновани друштва над сите средства на Д Дау Кемикал Компани (The Dow Chemical Company) со регистрирано седиште на Глобал Дау Центар, 2211 Х.Х. Дау
Веј, Мидланд, Мичиген 48674, Соединетите Американски Држави кои го сочинуваат целното работење, односно оние средства кои се поврзани со работењето на
Д Дау Кемикал Компани (The Dow Chemical Company)
за производство, дистрибуција и продажба на екструдиран полистирен (XPS) пена, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да
има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на

пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-59
9 август 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4358.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по Известувањето за концентрација поднeсено
од МГ ИндустрисГмбХ, со регистрирано седиште на
Мессер-Платц 1, 65812 Бад-Зоден ам Таунус, Германија, доставено преку Љупка Новеска Андонова, aдвокат од Скопје, на седница одржана на ден 18.9.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата која се однесува
на стекнување на заедничка контрола од страна на
Мессер Групата ГмбХ, со регистрирано седиште на
Мессер-Платц 1, 65812 Бад-Зоден, Германија и ЦВЦ
Капитал Партнерс СИЦАВ – ФИС С.А, со регистрирано седиште на 20 АвенуеМонтереј, Л-2163 Луксембург,
или нивни поврзани друштва, преку друштвото под заедничка контрола МГИндустрисГмбХ, со регистрирано седиште на Мессер-Платц 1, 65812 Бад-Зоден ам Таунус, Германија, над средствата во Северна и Јужна
Америка кои ќе бидат продадени од страна на продава-
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чите ЛиндеАкциенгезелшафт, со регистрирано седиште на Клостерхофштрасе 1, 80331 Минхен, Германија,
и Праксаир, Инц, со регистрирано седиште на 10 РивервјуДрајв, Данбури, Конетикат 06810, Соединетите
Американски Држави, иако потпаѓа под одредбите од
Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за
последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот
или на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција
на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-61
18 септември 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4359.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа
на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Салус Љубљана, д.д. со седиште на Литстројска цеста 46А,
Љубљана, Словенија, доставено преку полномошник
Нина Петковска, адвокат Скопје, на седницата одржана
на ден 31.8.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Салус
Љубљана, д.д. со седиште на Литстројска цеста 46А,
Љубљана, Словенија ќе стекне контрола над Санолабор, д.д. со седиште на Лескошкова цеста 4, Љубљана

Словенија, преку купопродажба на акции, нема да има
за последица значително спречување, ограничување
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат
на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на
Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-62
31 август 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4360.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од НЕПТ Холдингс С.а.р.л. (NEPT Holdings S. à
r.l.), приватно друштво со ограничена одговорност, со
регистрирано седиште на 124, bld de la Petrusse, канцеларија 404, L-2330 Луксембург,, доставено преку полномошник Елена Мицева Стојчевска, адвокат од
Скопје на седницата одржана на ден 31.8.2018 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која НЕПТ
Холдингс С.а.р.л. (NEPT Holdings S. à r.l.), приватно
друштво со ограничена одговорност, со регистрирано
седиште на 124, bld de la Petrusse, канцеларија 404, L2330 Луксембург, Фондацијата Луски, со регистрирано
седиште во Herrengasse 6, 9490 Вадуз Лихтенштајн, г-
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н. Мирио Трои, италијански државјанин, ХХХ...., г-дин
Енрико Ацетола, италијански државјанин, ХХХ...., гдин Доминик Сливовски, полски државјанин, ХХХ..., и
365 Гиорни с.п.л. (365 Giornis.r.l.) друштво со ограничена
одговорност
со
регистрирано
седиште
наViaGianCarloCastelbarco2, 20136, Милано, Италија,
ќе стекнат заедничка контрола над ИТП С.А. (ITPS.A.),
акционерско друштво, со регистрирано седиште на
ул.Domaniewska37, 02-672 Варшава, Полска, нема да
има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-64
31 август 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4361.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на
конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18),
а постапувајќи по известувањето за концентрација
поднесено од ТОПРАКТАН МЕРМЕР МАДЕН ГРАНИТ ИНШААТ ТУРИЗМ ИТХАЛАТ ИХРАЏАТ САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ со седиште на Чамлиџа мах. Бабаџан Џад. Фират Ситеси
/г блок бр. 16/3 Нилуфер Бурса, Турција, поднесено
преку адвокат Борјан Крстевски од Скопје, на седницата одржана на ден 31.8.2018 година, го донесе
следното

Бр. 232 - Стр. 37

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која ТОПРАКТАН МЕРМЕР МАДЕН ГРАНИТ ИНШААТ ТУРИЗМ ИТХАЛАТ ИХРАЏАТ САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ со седиште на Чамлиџа мах.
Бабаџан Џад. Фират Ситеси /г блок бр. 16/3 Нилуфер
Бурса, Турција, стекнува единствена контрола врз
Друштво за рударство, производство и трговија ЧИФТЈИЛДИЗ МЕРМЕР ДООЕЛ Плетвар-Прилеп, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Плетвар Прилеп, Република Македонија, по пат на пренос
на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-65
31 август 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4362.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено
од Tимарсиа Холдингс Лимитед (Tymarsia Holdings
Limited) со регистрирано седиште на ул. Арцх. Макариоу III, 276, Лара Цоурт, 3105, Лимасол, Кипар и Рестрампелло Холдингс Лимитед (Restrampello Holdings
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Limited) од Кипар со регистрирано седиште на ул.
Арцх. Макариоу III, 276, Лара Цоурт 3105, Лимасол,
Кипар, преку адвокат Нина Петковска од Скопје, на
седницата одржана на ден 27.9.2018 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Tимарсиа
Холдингс Лимитед (Tymarsia Holdings Limited) со регистрирано седиште на ул. Арцх. Макариоу III, 276,
Лара Цоурт, 3105, Лимасол, Кипар и Рестрампелло
Холдингс Лимитед (Restrampello Holdings Limited) од
Кипар со регистрирано седиште на ул. Арцх. Макариоу
III, 276, Лара Цоурт 3105, Лимасол, Кипар, ќе стекнат
зедничка контрола врз друштвото Нерегелиа Трејдинг
Лимитед (Nergelia Trading Limited) со регистрирано седиште на Грива Дигени, Панајидес зграда, 3030, Лимасол, Кипар, по пат на купопродажба на удели, иако
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-66
27 септември 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4363.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а по-

стапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr.
Ing. h.c. F. Porsche Aktiegesellschaft) со регистрирано
седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија
и Шулер Акцингезелшафт (Schuler Aktiengessellschaft)
со регистрирано седиште на Шулер-Плац 1, 73033 Гопинген, Германија, преку полномошник адвокат Љупка
Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на
ден 27.9.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Др. Инг.
х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Aktiegesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија и Шулер Акцингезелшафт (Schuler Aktiengessellschaft) со регистрирано
седиште на Шулер-Плац 1, 73033 Гопинген, Германија,
ќе основаат целосно функционално друштво за заедничко вложување, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-68
27 септември 2018 година

Претседател,

Скопје

Благој Чурлинов, с.р.
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4364.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од МХП СЕ, со седиште на 16-18, улица Зинас
Кантер, Агиа Триада, П.С. 3035, Лимасол, Кипар, доставено преку Адвокатско друштво Георгиервски од
Скопје, на седницата одржана на ден 16.10.2018 година, го донесе следното

4365.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на
конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а
постапувајќи по Известувањето за концентрација
поднeсено од Еквинор Рифајнинг Норвеј АС
(Equinor Refining Norway AS), со седиште на адреса
5954 Монгстад, 1263 Линдас, Норвешка, доставено
преку адвокат Јасмина Илиева Јовановиќ, од Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска,
на седница одржана на ден 16.10.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која МХП
СЕ, со седиште на 16-18, улица Зинас Кантер, Агиа
Триада, П.С. 3035, Лимасол, Кипар ќе стекне контрола над друштвото Перутнина Птуј д.д. со седиште на ул.Потрчева бр.10, 2250 Птуј, Словенија, преку
купопродажба на акции, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на
негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција
на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на
конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-70
16 октомври 2018 година

Претседател,

Скопје

Благој Чурлинов, с.р.

Се утврдува дека концентрацијата со која Еквинор
Рифајнинг Норвеј АС (Equinor Refining Norway AS) (со
претходен назив Statoil AS), со седиште на адреса 5954
Монгстад, 1263 Линдас, Норвешка, ќе стекне директна
единствена контрола над Данске Комодитис А/С
(Danske Commodities A/S), со седиште на адреса Ваеркместергаде 3, 8000 Аархус Ц, Данска, нема да има за
последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот
или на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција
на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-71
16 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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