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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4807.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 21.12.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2016 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/16, 176/16 и 190/16), во делот
I износот „387.200.000“ се заменува со износот
„332.200.000“, а износот „1.496.700.000“ се заменува со
износот „1.551.700.000“.
II
Во делот II став (1) во воведната реченица износот
„1.699.495.000“ се заменува со износот „1.734.495.000“;
Во табелата во мерката 121 износот „365.562.965“
се заменува со износот „315.562.965“, износот
„44.500.000“ се заменува со износот „20.500.000“, a износот „54.260.000“ се заменува со износот
„28.260.000“;
Во мерката 124 износот „286.745.439“ се заменува
со износот „396.245.439“, а износот „265.945.439“ се
заменува со износот „375.445.439“;
Во мерката 131 износот „7.500.000“ се заменува со
износот „3.500.000“;
Во мерката 213 износот „15.500.000“ се заменува
со износот „9.000.000“;
Во мерката 321 износот „406.756.888“ се заменува
со износот „392.756.888“;
Во Вкупно износот „1.699.495.000“ се заменува со
износот „1.734.495.000“.
Во ставот (2) во воведната реченица износот
„165.755.000“ се заменува со износот „116.755.000“;
Во мерката 1 износот „176.255.000“ се заменува со
износот „114.255.000“;
Во подмерката 1.3 износот „28.303.418“ се заменува со износот „7.303.418“.

Во подмерката 1.6 износот „500.000“ се заменува
со износот „3.500.000“;
Во подмерката 1.8 износот „90.574.000“ се заменува
со износот „59.574.000“;
Во Вкупно износот „165.755.000“ се заменува со износот „116.755.000“.
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Дел од средствата од дел I на оваа програма во
износ од 14.000.000,00 денари се наменети за кофинансирање кон средствата од 1-вата компонента- „Подобрување и развој на руралната инфраструктура“ од ИПА
структурните фондови на Европската унија кои се администрираат преку „Проектот за подобрување на општинските услуги“ што се имплементира во рамки на
Министерството за финансии, а врз основа на Спогодбата за финансирање помеѓу Владата на Република Македонија и Европската Унија за Национална програма
– дел II за 2013 година, Договорот за администрирање
помеѓу Светска банка и Европска Унија-ИПА фонд за
рурална инфраструктура (Бр.2014/351-477) и Договорот за ЕУ-ИПА грант помеѓу Светска банка и Република Македонија (БР.ТФ018812)“.
III
Во делот IX во ставот (8) износот „274.372.000“ се
заменува со износот „322.345.439“.
IV
Во делот X во ставот (3) износот „5.000.000“ се заменува со износот „2.635.029“.
V
Во делот XII во ставот (6) износот „10.000.000“ се
заменува со износот „8.897.174“.
VI
Во делот XV во ставот (5) износот „405.756.888“ се
заменува со износот „391.756.888“.
VII
Во делот XX во ставот (2) износот „78.951.582“ се
заменува со износот „47.951.582“, а износот
„64.074.000“ се заменува со износот „33.074.000“.
VIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-9122/1
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

21 декември 2016

Бр. 219 - Стр. 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
4808.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Стр. 4 - Бр. 219

21 декември 2016

21 декември 2016

Бр. 20-5799/7
15 декември 2016 година
Скопје

Бр. 219 - Стр. 5

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4809.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.95/2005,
бр.25/2007, бр.07/2008 57/2010, 135/2011, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето за одобрување на приватна понуда
на хартии од вредност - трета емисија на акции на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење
на дејноста давател на услуги во воздухопловна навигација поднесено на ден 15.11.2016 година и дополнето
на ден 21.11.2016 и 24.11.2016 година, на седницата одржана на ден 6.12.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловна навигација се дава одобрение за издавање на
долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - трета емисија на 38.860 обични акции во износ
од 38.860.000 денари, согласно Одлуката Број 426413/1 од 30.8.2016 година за зголемување на основната главнина од средствата на Акционерското друштвото во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ
АД со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со емисија на нови акции.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката број 42-6413/1 од
30.8.2016 година за зголемување на основната главнина од средствата на Акционерското друштвото во
државна сопственост за вршење на дејноста давател на
услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД со
издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со емисија на нови акции.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена
од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност
да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП 1 Бр. 10-87
14 декември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
4810.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 31.10.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Студеничани која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Студеничани престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Студеничани.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-23884/1
31 октомври 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
4811.
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска
со член 38 од Законот за безбедност на храната
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15,
213/15 и 39/16), директорот на Агенцијата за храна и
ветеринарство донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО
ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ПРАТКИ СО
ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИСПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА А
КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (*)
Член 1
Со ова решение се пропишува задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со
храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана
на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија.
(*) Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за спроведување на Регулативата бр. 2016/6 од 5 јануари
2016 година за одредување на специјални услови за увоз на храна
и храна за животни со потекло или кои доаѓаат од Јапонија по
инцидентот на нуклеарната централа во Фукушима и укинување
на Регулативата на Комисијата бр. 322/2014 (CELEX бр. 32016R0006).
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Член 2
Ова решение се применува на пратки со храна за
исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, освен на:
а) производи, кои се добиени и/или преработени
пред 11 март 2011 година;
б) лични пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои се опфатени
согласно член 6 од Правилникот за начинот на вршење
на проверка и преглед на граничен премин на пратки
од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците и се наменети за лична употреба или
некомерцијални цели (*1) и
в) лични пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни, освен храна за исхрана на луѓе од животинско потекло кои не се комерцијални, а се наменети за лична употреба.
Член 3
Во смисла на ова решение „Пратка со храна за исхрана на луѓе и исхрана на животни кои потекнуваат
или се испорачани од Јапонија“ е количина на секоја
храна од иста класа и опис, превозени со исто превозно
средство, пропратени со соодветна документација, како и со изјава за дозволено ниво на радионуклиди од
член 6 на ова решение.
Член 4
Производите кои се опфатени со ова решение кои
доаѓаат од повеќе префектури на Јапонија, треба да бидат пропратени со соодветна документација, како и со
изјава за дозволеното ниво на радионуклиди од член 6
на ова решение.
Член 5
Секоја пратка со храна која е опфатена со ова решение треба да го содржи максималното ниво на цезиум134 и цезиум-137 дадено во Прилог 1, кој е составен
дел на ова решение.
Член 6
(1) Секоја пратка на печурки, риба и производи од
риба, со исклучок на раковини, ориз, соја, јапонска јаболка, јапонско растение Buterbur (fuki), цветно растение Aralia spp, бамбус, растение bracken, листопадно
тревно растение Japanese royal fern, растение ostrich
fern и koshiabura или добиени производи од нив кои
содржат повеќе од 50 % од овие производи кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, треба да се
придружени со изјава за увоз во Република Македонија
издадена и потпишана од надлежниот орган на Јапонија како што е наведено во член 7 на ова решение.
(2) Со изјавата за увоз од став (1) на овој член се
потврдува дека пратката со храна е во согласност со важечкото јапонско законодавство кое е во сила.
(3) Со изјавата за увоз од став (1) на овој член се
потврдува дека:
а) пратката со храна е собрана или преработена
пред 11 март 2011 година;
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б) во случај кога пратката со храна не потекнува
или не е испорачана од префектурите кои се наведени
во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение, ваквата
пратка треба да е придружена со аналитички извештај
со резултатите на земање мостри и анализа;
в) пратката со храна која е испорачана од префектурите, но не потекнува од префектурите наведени во
Прилог 2 на ова решение и не е изложена на радиоактивност за време на транзит, треба да е придружена со
аналитички извештај со резултати од земени мостри и
анализи; или
г) во случај кога пратката со храна потекнува од
префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение,
треба да е придружена со аналитички извештај со резултатите од земените мостри и анализи;
д) во случај кога потеклото на производот или на
состојките кои се присутни во храната повеќе од 50% е
непознат, ваквата пратка треба да е придружена со аналитички извештај со резултатите од земените мостри и
анализи.
(4) Секоја пратка од риба и производи од риба фатени или собрани од крајбрежните води на префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мијаги, Чиба или Ивате, треба да бидат придружени со изјавата за
увоз од став (1) на овој член и со аналитички извештај
со резултатите од земените мостри и анализи.
Член 7
(1) Изјавата за увоз од член 6 на ова решение треба
да биде во форма и содржина дадена во Прилог 3 кој е
составен дел на ова решение.
(2) За пратките со храна од член 6 став (3) точки а),
б), и в) на ова решение, изјавата за увоз треба да биде
потпишана од овластен претставник на надлежниот јапонски орган или од овластен претставник одобрен од
надлежниот јапонски орган.
(3) За пратките со храна од член 6 став (3) точки г)
и д) и став (4) на ова решение, изјавата за увоз треба да
биде потпишана и изготвена од овластен претставник
на надлежниот јапонски орган и придружени со аналитички извештај со резултатите од земените мостри и
анализи.
Член 8
Секоја пратка со храна од член 6 став (1) на ова решение, треба да биде идентификувана со код кој треба
да биде идентичен со кодот на изјавата, со кодот на лабораториските резултати од земените мостри, со кодот
од здравствениот сертификат, како и со кодот на ветеринарен влезен документ (CVED) кој ја придружува
пратката.
Член 9
Сите пратки со храна, освен пратките со храна уредени со Правилникот за начинот и постапката за увоз и
транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја
придружуваат пратката со живи животни, аквакултура
и производи од животинско потекло, како и начинот и
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз
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и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло (*2), можат да се
увезат во Република Македонија доколку претходно се
спроведени официјални контроли и лабораториски анализи согласно Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија.
Член 10
(1) Бизнис операторот со храна или неговиот овластен претставник, пред секое пристигнување на пратка
со храна, треба до инспекторот за храна на инспекциско место на граничен премин за влез на пратката и до
официјалните ветеринари на граничен премин на влез
во Република Македонија, да достави претходно известување за датумот и времето на пристигнување на
пратката најмалку два дена пред нејзиното физичко
пристигнување.
(2) За целите на претходно известување бизнис операторот со храна или неговиот овластен застапник во
EXIM системот треба да пополнат:
1) за производите од неживотинско потекло барање
за лиценца I007 Согласност/Решение на пратка со
храна, производи и материјали кои доаѓаат во контакт
со храната и
2) за производите од животинско потекло риба и
производи од риба барање за лиценца N853 Ветеринарен влезен документ (CVED).
Член 11
(1) При увоз на пратките со храна, инспекторите за
храна и официјалните ветеринари на инспекциското
место на граничениот премин за влез или на определените места за влез во Република Македонија вршат:
1) преглед на сите документи на пратките со храна
и
2) преглед и проверка на идентитет и физички преглед на сите пратки со храна, вклучувајќи и лабораториски анализи со земање на мостри од пратките со храна заради проверка на присуство на цезиум-134 и цезиум- 137.
(2) Пратките со храна пред да се пуштат во слободен промет треба да подлежат на официјална контрола
и да се чуваат под надзор се додека не се добијат резултатите од лабораториските анализи.
(3) Доколку резултатот од спроведената лабораториска анализа од став (1) точка 2) на ова решение покажува дека податоците кои се наведени во изјавата за
увоз не се точни, односно покажува дека пратката со
храна содржи цезиум-134 и цезиум-137 над максималното дозволено ниво, во тој случај изјавата се смета за
невалидна и пратката со храна безбедно се уништува
или се враќа во земјата на потекло согласно одредбите
од членовите 91, 92, 93 и 94 од Законот за безбедност
на храната.
Член 12
Пратките со храна можат да бидат ставени во промет во Република Македонија, доколку бизнис операторот или неговиот овластен претставник до царинските органи поднесат:
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1) изјава за увоз која треба да биде одобрена од
страна на надлежниот орган на граничен инспекциски
премин или на одредената точка на влез;
2) доказ за извршени официјални контроли од член
11 на ова решение и
3) извештај од спроведени лабораториски анализи
со кои се докажува дека добиените резултатите се во
согласност со дозволеното максимално ниво на цезиум.
Член 13
Доколку при официјалните контроли се утврди
дека храната од член 6 на ова решение не е во согласност со прописите од областа на безбедноста на
храната, инспекторот за храна и официјалниот ветеринар на граничен премин за влез постапува согласно членовите 91, 92, 93 и 94 Законот за безбедност
на храната.
Член 14
По исклучок од член 2 на ова решение, пратките со
храна можат да се увезат во Република Македонија доколку ја напуштиле земјата на потекло најдоцна до 1
февруари 2016 година и се пропратени со изјава која е
издадена во согласност со Решението за задолжително
лабораториско испитување на радионуклиди во пратки
со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од
Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/14).
Член 15
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со
храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана
на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
106/14).
Член 16
Ова решение престанува да важи со пристапувањето на Република Македонија во Европска унија.
Член 17
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 17-3068/6
5 декември 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
4812.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постапката поведена по службена должност против Авто
Мото Сојуз на Македонија застапуван од генерален
секретар xxx , Скопје, Трговско друштво АМСМ УСЛУГИ СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДООСкопје застапувано од управител xxx, Авто мото друштво ,,Брегалница,, Берово застапувано од секретар xxx,
Авто мото друштво ,,Ѓорѓи Наумов,, Битола застапувано од секретар xxx, Авто мото друштво ,,Виница,,
Виница застапувано од секретар xxx, Авто мото друштво ,,Дичо Панов,, Гевгелија застапувано од секретар
xxx, Авто мото друштво ,,Гостивар,, Гостивар застапувано од секретар xxx, Авто мото друштво ,,Страшо
Пинџур,, Кавадарци застапувано од секретар xxx, Авто
мото друштво ,,Кичево,, Кичево застапувано од секретар xxx, Авто мото друштво ,,Лопен,, Кочани застапувано од секретар xxx, Авто мото друштво ,, Киро Бурназ,, Куманово застапувано од секретар xxx, Авто мото
друштво ,,Охрид,, Охрид застапувано од секретар xxx,
Авто мото друштво ,,Прилепец,, Прилеп застапувано
од секретар xxx, Авто мото друштво ,,Пробиштип,,
Пробиштип застапувано од секретар xxx, Авто мото
друштво ,,Струга,, Струга застапувано од секретар xxx,
Авто мото друштво ,,Стрела,, Струмица застапувано од
секретар xxx, Авто мото друштво ,,Тетово,, Тетово застапувано од секретар xxx, Авто мото друштво ,,Штип,,
Штип застапувано од секретар xxx, заради утврдување
на постоење на забранет договор и/или договорена
практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.7.2010 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.Се утврдува дека
- Авто Мото Сојуз на Македонија (АМСМ), Скопје
ул. Иво Рибар Лола бр.51, Скопје,
- Авто Мото Друштво
,,Брегалница,, Берово,
ул.Маршал Тито бр.4, Берово,
- Авто мото друштво ,,Ѓорѓи Наумов,, Битола, ул.
Арон Ароести бб, Битола,
- Авто мото друштво ,,Виница,, Виница, ул. Илинденска бб, Виница,
- Авто мото друштво ,,Дичо Панов,, Гевгелија, ул.
Маршал Тито бр.2, Гевгелија,
- Авто мото друштво ,,Гостивар,, Гостивар, ул.
Илинденска бб, Гостивар,
- Авто мото друштво ,,Страшо Пинџур,, Кавадарци,
ул.29-ти Ноември бр.36, Кавадарци,
- Авто мото друштво ,,Кичево,, Кичево, Магистрален пат бб, Кичево,
- Авто мото друштво ,,Лопен,, Кочани, ул. 29-ти
Ноември бр.109, Кочани,

- Авто мото друштво ,,Охрид,, Охрид, ул.Лазо Трпоски бб Охрид,
- Авто мото друштво ,,Прилепец,, Прилеп ул. Моша
Пијаде бр.230, Прилеп,
- Авто мото друштво ,,Пробиштип,, Пробиштип ул.
Миро Барага бр. 1, Пробиштип,
- Авто мото друштво ,,Струга,, Струга, ул. Пролетерски Бригади бр.68, Струга,
- Авто мото друштво ,,Стрела,, Струмица, ул. Ленинова бр.94, Струмица,
- Авто мото друштво ,,Тетово,, Тетово, ул. Видое
Смилевски Бато бб, Тетово и
- Авто мото друштво ,,Штип,, Штип, ул. Сутјеска
бб, Штип, учествувале во забранет договор и/или договорена практика на начин што Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје доставувал одлуки и ценовници за цената на услугата технички преглед на моторни и приклучни возила до сите Авто Мото Друштва, кои одлуки
и ценовници горенаведените Авто Мото Друштва ги
применувале директно или индиректно, преку носење
на сопствени одлуки и ценовници со цени исти со оние
утврдени од Авто Мото Сојуз на Македонија, со што
директно ги фиксирале продажните цени за услугата
технички преглед на моторни и приклучни возила на
територијата на Република Македонија, а со цел спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата - технички
преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, со што сториле повреда
од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на
конкуренцијата.
2. Времетраење на повредата од точка 1:
- Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 26.7.2005
година до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Брегалница,, Берово –
учествувало во повредата од точка 1) во периодот од
15.8.2005 година до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Ѓорѓи Наумов,, Битола
учествувало во повредата од точка 1) во периодот од
1.8.2005 година до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Виница,, Виница, учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 1.8.2005
година до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Дичо Панов,, Гевгелија,
учествувало во повредата од точка 1) во периодот од
1.8.2005 година до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Гостивар,, Гостивар учествувало во повредата од точка 1) во периодот од
3.1.2007 година до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Страшо Пинџур,, Кавадарци, учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 1.8.2005 година до денот на донесување на ова
решение;
- Авто Мото Друштво ,,Кичево,, Кичево, учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 1.8.2005
година до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Лопен,, Кочани , учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 28.7.2006
до денот на донесување на ова решение;

21 декември 2016

- Авто Мото Друштво ,,Охрид,, Охрид, учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 1.8.2005 година до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Прилепец,, Прилеп учествувало во повредата од точка 1) во периодот од
1.8.2005 година до 9.2.2009 година ;
-Авто Мото Друштво ,,Пробиштип,, Пробиштип
учествувало во повредата од точка 1) во периодот од
1.8.2005 до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Струга,, Струга, учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 1.8.2005
до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Стрела,, Струмица, учествувало во повредата од точка 1) во периодот од
1.8.2005 година до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Тетово,, Тетово, учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 28.7.2005
до денот на донесување на ова решение;
- Авто Мото Друштво ,,Штип,, Штип, учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 26.7.2005
до денот на донесување на ова решение.
3. Се забранува Авто Мото Сојуз на Македонија да
доставува одлуки и ценовници за утврдена цена на технички преглед на моторни и приклучни возила до Авто
Мото Друштвата, како и донесување на било кој акт
или практикување на било какво однесување кои имаат
исти или слични цели или последици како оние опишани во точка 1 од ова решение.
4. Се забранува Авто мото друштво ,,Брегалница,,
Берово, Авто мото друштво ,,Ѓорѓи Наумов,, Битола,
Авто мото друштво ,,Виница,, Виница, Авто мото
друштво ,,Дичо Панов,, Гевгелија, Авто мото друштво
,,Гостивар,, Гостивар, Авто мото друштво ,,Страшо
Пинџур,, Кавадарци, Авто мото друштво ,,Кичево,,
Кичево, Авто мото друштво ,,Лопен,, Кочани, Авто мото друштво ,,Охрид,, Охрид, Авто мото друштво ,,Пробиштип,, Пробиштип, Авто мото друштво ,,Струга,,
Струга, Авто мото друштво ,,Стрела,, Струмица, Авто
мото друштво ,,Тетово,, Тетово, Авто мото друштво
,,Штип,, Штип натамошна примена на забранетите одлуки и ценовници со кои се утврдува цената на услугата технички преглед на моторни и приклучни возила.
5. Се наложува на Авто мото друштво ,,Брегалница,, Берово, Авто мото друштво ,,Ѓорѓи Наумов,,
Битола, Авто мото друштво ,,Виница,, Виница, Авто
мото друштво ,,Дичо Панов,, Гевгелија, Авто мото
друштво ,,Гостивар,, Гостивар, Авто мото друштво
,,Страшо Пинџур,, Кавадарци, Авто мото друштво
,,Кичево,, Кичево, Авто мото друштво ,,Лопен,, Кочани, Авто мото друштво ,,Охрид,, Охрид, Авто мото
друштво ,,Пробиштип,, Пробиштип, Авто мото друштво ,,Струга,, Струга, Авто мото друштво ,,Стрела,,
Струмица, Авто мото друштво ,,Тетово,, Тетово, Авто
мото друштво ,,Штип,, Штип, самостојно да утврдат
цени за вршење на технички преглед на моторните и
приклучни возила, врз основа на трошковен принцип,
во рок од 30 дена од денот на доставување на ова решение и истите да ги достават до Комисијата за заштита
на конкуренцијата во рок од 8 дена од денот на нивното утврдување.
6. Непостапувањето по ова решение претставува
прекршок согласно член 47 став (1) точка 3) од Законот
за заштита на конкуренцијата.
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7. Во постапката поведена по службена должност
против Авто Мото Друштво ,, Киро Бурназ,, Куманово ул. III-та Македонска Ударна Бригада бб, Куманово заради утврдување на постоење на забранет договор и/или договорена практика чија цел е спречување,
ограничување или нарушување на конкуренцијата на
пазарот за обезбедување на услугата технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата
на Република Македонија, Комисијата за заштита на
конкуренцијата утврди дека истото не учествувало во
забранет договор и/или договорена практика при
вршење на услугата технички преглед на моторни и
приклучни возила, односно применувало различни
цени за услугата технички преглед на моторни и
приклучни возила од оние кои ги применувале Авто
Мото Сојуз на Македонија Скопје и другите Авто
Мото Друштва.
8. Во постапката поведена по службена должност
против Трговско друштво АМСМ УСЛУГИ СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО-Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, Скопје заради утврдување на постоење на забранет договор и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за
обезбедување на услугата технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република
Македонија, Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека истото не учествувало во забранет договор и/или договорена практика при вршење на услугата технички преглед на моторни и приклучни возила бидејќи истото е зависно друштво на Авто Мото
Сојуз на Македонија Скопје и претставува една економска целина со Авто Мото Сојуз на Македонија и
како такво имало право цените за технички преглед
кои тоа ги носело да бидат идентични, односно да
претставуваат потврда на цените кои Авто Мото Сојуз на Македонија Скопје претходно ги имал утврдено
во Ценовникот за технички преглед на моторни и
приклучни возила на АМСМ Скопје бр. 03-4135/1 од
11.7.2006 година.
Бр. 08-195/25
19 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.
__________

4813.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постапката поведена по барање за поведување на постапка
на Кејблтел ДООЕЛ Скопје, застапувано од полномошник Гоце Цоневски адвокат од Скопје, против Диги
Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје, застапувано од
полномошник Д-р Валентин Пепељугоски, адвокат од
Скопје и DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE
LIMITED, Лондон, Обединето Кралство, застапувано
од полномошник Дарко Константиновиќ и Александар
Милошевски, адвокати од Скопје, заради утврдување
на постоење на забранет договор од член 7 став (1) точка 4) од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 9.1.2012 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека
- DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE
LIMITED со седиште на Dicovery House, Chiswick Park,
Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB,
Обединето Кралство и
- Диги Плус Мултимедиjа ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Партизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 1000 Скопје, Македонија,
на ден 9.11.2009 година склучиле забранет договор
за дистибуција на канали – листа на рокови кои се емитуваат на теритиријата на Република Македонија, на
начин што во договорот вградиле одредба под наслов
“Јазик на каналот/превод” според која DISCOVERY
COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED се согласува
македонскиот превод за каналите кои се предмет на договорот да не им биде ставен на располагање на било
која друга телевизиска платформа/дистрибутер на територијата на Република Македонија за време на важење на предметниот договор, освен на Македонски Телеком и компаниите поврзани со него, како и на компаниите номинирани од DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED на или после 1 јануари 2013
година, под услов тоа да го одобри Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје, со која одредба договорните
страни применуваат различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што
другите трговски партнери се ставаат во понеповолна
конкурентска позиција на пазарот на документарни/едукативни канали со македонски превод, кои се
емитуваат на територијата на Република Македонија,
со што сториле повреда од член 7 став (1) точка 4) од
Законот за заштита на конкуренцијата.
2. Времетраење на повредата од точка 1
Од 9.11.2009 година, како ден на склучување на Договорот за дистрибуција на канали – листа на рокови,
помеѓу DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE
LIMITED и Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје
(кој сеуште е во сила) до денот на донесување на ова
решение.
3. Се забранува понатамошна примена на одредбата
под наслов “Јазик на каналот/превод” од Договорот за
дистрибуција на канали – листа на рокови, склучен на
ден 9.11.2009 година помеѓу DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED и Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје.
4. Им се наложува на DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED и Диги Плус Мултимедија
ДООЕЛ Скопје да ја избришат одредбата под наслов
“Јазик на каналот/превод” од Договорот за дистрибуција на канали – листа на рокови, склучен на ден
9.11.2009 година помеѓу DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED и Диги Плус Мултимедија
ДООЕЛ Скопје, во рок од 30 дена од правосилноста на
ова решение и да го достават изменетиот договор до
Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 8
дена од денот на извршената измена.

5. Непостапувањето по точка 3) и 4) од диспозитивот на ова решение претставува прекршок согласно
член 47 став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Уп. бр. 08-1
9 јануари 2012 година
Претседател,
Скопје
Чедомир Краљевски, с.р.
__________
4814.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постапката поведена по барање за поведување на постапка
на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, застапувано од полномошник Гоце Цоневски адвокат од Скопје, против Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје, застапувано од
полномошник Д-р Валентин Пепељугоски, адвокат од
Скопје и FOX International Channels Bulgaria EOOD Софија, Република Бугарија, застапувано од полномошник Татјана Поповски Булоски, адвокат од Адвокатско
Друштво Поленак од Скопје, заради утврдување на постоење на забранет договор од член 7 став (1) точка 4)
од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата
одржана на ден 24.2.2012 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека
- FOX International Channels Bulgaria EOOD со седиште на ул. Triaditsa district, 1 Bulgaria Square,
National Palace of Culture – administrative building, hall
12, floor 5, 1463, Софија, Република Бугарија и
- Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Партизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 1000 Скопје, Република Македонија,
на ден 28.10.2009 година склучиле забранет договор за услови за дистрибуција на канали, чија цел или
последица е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, на начин што во договорот вградиле две одредби и тоа:
одредба во членот 3 под наслов “Права” според која
правото за дистрибуција на македонската верзија на каналите преку DVB-T телевизиски сервис на територијата на Република Македонија е ексклузивно право на
Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје наспроти сите
кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на
Република Македонија, освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД Скопје, и
одредба во членот 12 под наслов „Локализација“
според која сопственоста на локализираната верзија
останува на FOX INTERNATIONAL CHANNELS
BULGARIA EOOD Софија, кој има право на пристап,
користење и овластување на трета страна да ја користи
локализираната верзија во или надвор од територијата
на Република Македонија без надомест, без повреда на
ексклузивитетот доделен на Диги Плус Мултимедиа
ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH
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оператори на територијата на Република Македонија,
освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД
Скопје, а одредбата продолжува да важи по истекувањето на договорот,
со кои одредби договорните страни применуваат
различни услови за исти или слични правни работи со
други трговски партнери, со што другите трговски партнери се ставаат во понеповолна конкурентска позиција на пазарот на канали со филмска програма со македонски превод, кои се емитуваат на територијата на Република Македонија, со што сториле повреда од член 7
став (1) точка 4) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. Времетраење на повредата од точка 1 е од
28.10.2009 година, како ден на склучување на договорот за услови за дистрибуција на канали, помеѓу FOX
International Channels Bulgaria EOOD Софија и Диги
Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје, до 01.12.2010 година, како ден на склучување на Анекс кон договорот
за услови за дистрибуција на канали.
Уп. бр. 08-1
24 февруари 2012 година
Претседател,
Скопје
Чедомир Краљевски, с.р.
__________
4815.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), а постапувајќи по
известувањето за планирано доделување на државна
помош бр. 13 - 6381/1 поднесено од Министерството
за економија на 20.12.2014, Комисијата за заштита на
конкуренцијата на седницата одржана на 23.1.2015 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов
Подготовка на нова Стратегија и акциски план за развој на туризмот во Република Македонија за 2016/2021
во износ од 3.026.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов Изготвување на физибилити студии за атрактивни локации во Република Македонија за развој на алтернативен и планински туризам во износ од 2.194.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов Организирање на регионална конференција за ,,Балканот
како туристичка дестинација” во износ од 1.000.000,00
денари не претставува државна помош согласно член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов
Студија за активности на вода на реките и кањоните
(кајакарство, едрење и возење низ кањони и клисури)

во износ од 1.000.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 4.500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов
Субвенции за угостителските објекти за добивање ознака за Националните ресторани-меани во износ од
1.000.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од
Законот за контрола на државната помош и член 4 од
Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето
на помошта од мало значење (de minimis) треба да се
врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de
minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,,
бр. 141/2011).
7. Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот во износ од 1.000.000,00 денари не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
8. Мерката содржана во дел II точка 8 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов
Подготовка на лого и слоган за Проектот ЕКО МАКЕДОНИЈА и промовирање на проектот во јавноста во износ од 500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
9. Мерката содржана во дел II точка 9 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов
Изработка на веб портал со интегриран систем за водење на туристички и угостителски регистри, база на туристички податоци и градење на институционална туристичка мрежа со он-лајн платформа за следење и
промовирање на сместувачките и угостителски капацитети во сите туристички места во државата во износ од
2.000.000,00 денари не претставува државна помош
согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
10. Мерката содржана во дел II точка 10 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов
Одбележување на туристичките патеки, брендирање на
туристички сувенири, изготвување на веб страна и печатење на промотивни материјали за Охридската и Битолската Чаршија во износ од 2.000.000,00 денари не
претставува државна помош согласно член 5 став (1)
од Законот за контрола на државната помош.
11. Мерката содржана во дел II точка 11 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов
Поддршка на винскиот туризам преку организирање на
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регионална конференција во износ од 1.000.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
12. Мерката содржана во дел II точка 12 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов
Унифицирање на излозите и рекламите во Старата
скопска чаршија во износ од 1.500.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла
на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на
државната помош и член 4 од Уредбата за условите и
постапката за доделување на помош од мало значење
(de minimis) и истата не претставува државна помош
согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на
државната помош. Доделувањето на помошта од мало
значење (de minimis) треба да се врши во согласност со
Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
13. Мерката содржана во дел II точка 13 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов
Обезбедување на туристички податоци за 2015 година
и проекција на идни показатели во износ од
1.000.000,00 денари не претставува државна помош
согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
14. Мерката содржана во дел II точка 14 од Програмата за развој на туризмот за 2015 година под наслов
Субвенции за туристички манифестации, проекти и форуми од областа на туризмот во износ од 1.000.000,00
денари претставува помош од мало значење (de
minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош
од мало значење (de minimis) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis)
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
141/2011).
Уп. бр. 10-3
23 јануари 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4816.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош („Службен весник на
Република Македонија“ бр.145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по известуваањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-12 од 23.1.2015,
поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони,
застапувана и претставувана од страна на директорот
Виктор Мизо, за доделување на планирана регионална
помош на ДПТУ Џонсон Мети ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 3.2.2015 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-12 од 23.1.2015, поднесено во име на Владата на
Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од
страна на директорот Виктор Мизо, за доделување на
планирана регионална помош на ДПТУ Џонсон Мети
ДООЕЛ Скопје, со седиште во Технолошко индустриска развојна зона Скопје 1, Бунарџик, општина Илинден
1041, како корисник на државната помош, утврди дека
мерката:
1.1. Ослободување од плаќање на данок на добивка
за период од 10 години;
1.2. Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход на примања по основ на платите на вработените лица за период од 10 години;
1.3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност за увоз на добра во ТИРЗ;
1.4. Царински ослободувања и олеснувања;
1.5. Ослободување од плаќање на надомест за уредување на градежно земјиште;
1.6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царински
долг и
1.7. xxx во готовина за покривање на трошоците за
изградба на градежен објект во висина од xxx евра
претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони („Службен весник на
РМ“бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/ 12,
41/14 и 160/14) за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за Технолошки – индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците
на технолошко – индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.
2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известуваањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-12 од 23.1.2015, поднесено во име на Владата на
Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од
страна на директорот Виктор Мизо, за доделување на
планирана регионална помош на ДПТУ Џонсон Мети
ДООЕЛ Скопје, со седиште во Технолошко индустриска развојна зона Скопје 1, Бунарџик, општина Илинден
1041, како корисник на државната помош, утврди дека
мерката:
2.1. xxx во готовина за креирање на нови работни
места во висина од xxx евра за првите xxx ново отворени работни места (xxx евра за секое работно место) и
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2.2. Ослободување од плаќање на задолжителни
придонеси за социјално и пензиско осигурување во висина од 25% за ново вработените лица за период од десет години
претставува државна помош во смисла на член 5 од
Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за изградба на нови производствени погони и објекти и воведување на две нови дополнителни линии за производство на катализатори за
автомобилската индустрија претставуваат регионална
помош како индивидуална помош согласно член 4 став
(1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.
Уп. бр. 10-12
3 февруари 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4817.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по известуваањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-13 од 23.1.2015,
поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони,
застапувана и претставувана од страна на директорот
Виктор Мизо, за доделување на планирана регионална
помош на Ки Сејфти Системс Македониа ДООЕЛ
Скопје, на седницата одржана на 3.2.2015 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известуваањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-13 од 23.1.2015, поднесено во име на Владата на
Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од
страна на директорот Виктор Мизо, за доделување на
планирана регионална помош на Ки Сејфти Системс
Македониа ДООЕЛ Скопје, со седиште во Технолошко
индустриска развојна зона „Кичево“, како корисник на
државната помош, утврди дека мерката:
1.1 ослободување од плаќање на данок на добивка
за период од 10 години;
1.2 ослободување од плаќање на персонален данок
на доход на примања по основ на платите на вработените лица за период од 10 години
1.3 ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност за увоз на добра во ТИРЗ
1.4 царински ослободувања и олеснувања
1.5 Ослободување од плаќање на надомест за уредување на градежно земјиште,
1.6 Изземање од обврска за давање на гаранција како инструмент за обезбедување на плаќање на каков
бил царински долг, и

1.7 xxx во висина од xxx ЕУР во МКД за покривање
на трошоци за изградба на градежен објект
претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони („Службен весник на РМ“
бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/ 12, 41/14
и 160/14) за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на
конкуренцијата, со оглед на фактото дека со Одлука
бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за Технолошки – индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците
на технолошко – индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.
2 Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-13 од 23.1.2015, поднесено во име на Владата на
Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од
страна на директорот Виктор Мизо, за доделување на
планирана регионална помош на Ки Сејфти Системс
Македониа ДООЕЛ Скопје, со седиште во Технолошко
индустриска развојна зона „Кичево“, како корисник на
државната помош, утврди дека мерката:
2.1 грант во готовина за креирање на нови работни
места во максимален износ од xxx во МКД противвредност, односно xxx во МКД противвредност за нововработено лице, при што максималниот број на вработени
за кои може да се добие таква помош е xxx, и
2.2 плаќање во износ на xxx за период од Датумот
на почеток до датумот на издавање на решението за започнување со работа на компанијата.
Претставува државна помош во смисла на член 5 од
Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за изградба на нови производствени погони и објекти и воведување на две нови дополнителни линии за производство на катализатори за
автомобилската индустрија претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став
(1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.
УП. бр. 10-13
3 февруари 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4818.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Нова
Љубљанска Банка Д.Д. (Nova Ljubljanska Banka d.d.) со
регистрирано седиште на Трг републике 2, Љубљана,
Словенија и Хотел Тара со регистрирано седиште на
Бечиќи бб, Будва, Црна Гора, преку Адвокат Леонид
Ристев од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 19.2.2015 година,
го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Нова
Љубљанска Банка Д.Д. (Nova Ljubljanska Banka d.d.) со
регистрирано седиште на Трг републике 2, Љубљана,
Словенија и Хотел Тара со регистрирано седиште на
Бечиќи бб, Будва, Црна Гора, по основ на стекнување
контрола , 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 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп. бр. 08-7
19 февруари 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4819.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од
Анадолу Ендустри Холдинг А.С. (Anadolu Endüstri
Holding A.)SИстамбул, Турција и Мунлајт Капитал СА
(Moonlight Capital SA) Луксембург, преку Адвокатско
друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на
конкуренцијата на седница одржана на ден 19.2.2015
година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Анадолу
Ендустри Холдинг А.С. (Anadolu Endüstri Holding A.)
со седиште на Fatih Sultan Mehmet Mah., Balkan Cad.
No:58, Buyaka E Blok, 34771 Истамбул, Турција, стекнува директна контрола над МХ Перакендеџилик ве
Тиџарет А.Ш (MH Perakendecilik ve Ticaret A.) со седиште на Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7,
34758 Ataşehir, Истамбул, Турција, а со тоа и контрола
врз Мигрос Тиџарет А.Ш. (Migros Ticaret A.), со седиште на Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 34758
Ataşehir/ Истамбул, Турција по основ 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 учес-

ниците и е во согласност со одредбите на Законот зазаштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,ооден. и
за решението во износод 30.000,ооден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-8
19 февруари 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4820.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу
ЕЗПАДА АГ со регистрирано седиште на Баарерштрасе 139, 6300 Цуг, Швајцарија и Проенерџи д.о.о. со регистрирано седиште на ул. Јосипа Марохнича 1, 10 000
Загреб, Хрватска, преку полномошник Влатко Величковски од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 19.2.2015 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ЕЗПАДА
АГ со регистрирано седиште на Баарерштрасе 139,
6300 Цуг, Швајцарија, и Проенерџи д.о.о. со регистрирано седиште на ул. Јосипа Марохнича 1, 10 000 Загреб, Хрватска, по основ на стекнување контрола, 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 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп. бр. 08-9
19 февруари 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

21 декември 2016
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4821.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Адриатик БидКо Б.В. (Adriatic BidCo B.V.) со регистрирано
седиште на Принц Бернхардплеин 200, 1097 ЈБ Амстердам, Холандија од една страна и Данубе Фудс
Груп Б.В. (Danube Foods Group B.V.) со регистрирано
седиште на Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101 ЦМ
Амстердам Зуидост, Холандија и Клатес Холдинг Б.В.
(Clates Holding B.V.) со регистрирано седиште на Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101 ЦМ Амстердам
Зуидост, Холандија, од друга страна, доставено преку
адвокат Леонид Ристев од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден
13.3.2015 година, го донесе следното

4822.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Паул
Весјоханн & КО. ГмбХ III (Paul Wesjohann & Co.
GmbH III), ул. Паул-Весјоханн бр.45, Висбек-Рехтерфелд, Германија (Paul-Wesjohann-Strasse 45, VisbekRechterfeld, Germany) од една страна и Амета Холдинг
ЕАД (Ameta Holding EAD),: Индустриска Зона Гара
Разград – Птицекланица, Разград, 7200, Бугарија,
Камтчиа ЕАД (Kamtchia EAD), Административна Зграда Камтчиа ЕАД, Шумен 9700, Бугарија и Тарговска
Компаниа ЕАД (Targovska Kompania EAD), ул.Кирил и
Методиј бр.1, Завет 7332, Округ Разград, Бугарија, преку полномошници Васил Насковски, Душица Душановска и Јован Петрезанов, адвокати од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 13.3.2015 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Адриатик
БидКо Б.В. (Adriatic BidCo B.V.) со регистрирано седиште на Принц Бернхардплеин 200, 1097 ЈБ Амстердам, Холандија ќе стекне контрола над Данубе
Фудс Груп Б.В. (Danube Foods Group B.V.) со регистрирано седиште на Херикербергвег 238, Луна Арена,
1101 ЦМ Амстердам Зуидост, Холандија и Клатес Холдинг Б.В. (Clates Holding B.V.) со регистрирано седиште на Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101 ЦМ Амстердам Зуидост, Холандија, преку стекнување 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 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.

Се утврдува дека концентрацијата со која Паул Весјоханн & КО. ГмбХ III (Paul Wesjohann & Co. GmbH
III) со седиште на ул. Паул-Весјоханн бр.45, ВисбекРехтерфелд, Германија (Paul-Wesjohann-Strasse 45,
Visbek-Rechterfeld, Germany) ќе стекне заедничка контрола во смисла на член 12 од Законот, преку купување
на акции од Амета Холдинг ЕАД (Ameta Holding
EAD), со седиште на Индустриска Зона Гара Разград –
Птицекланица, Разград, 7200, Бугарија, Камтчиа ЕАД
(Kamtchia EAD), со сдиште на Административна Зграда Камтчиа ЕАД, Шумен 9700, Бугарија, и Тарговска
Компаниа ЕАД (Targovska Kompania EAD),со седиште
на ул.Кирил и Методиј бр.1, Завет 7332, Округ
Разград, Бугарија, 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 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.

Уп. бр. 08-6
13 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

Уп. бр. 08-15
13 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

Стр. 26 - Бр. 219

21 декември 2016

4823.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на бул. Трета
Македонска Бригада бр. 48 Скопје, од една страна и
Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски
оператор КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево со
седиште на ул. Тане Цалески бб, Кичево, Трговско радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа
НЕТ-КАБЕЛ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Невена Стојкова бб, Струмица, Трговско радиодифузно
друштво КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица со седиште на
ул. Невена Стојкова бб, Струмица, Трговско издавачко
друштво СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш, со седиште на ул. 8-ми Септември бр. 108, Радовиш и
Друштво за производство, трговија и услуги ИП-СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул.
Иво Лола Рибар бр. 74 Куманово, од друга страна, а
поднесено од Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, преку полномошник адвокат Гоце Цоневски од Скопје, Комисијата за заштита
на конкуренцијата на седница одржана на ден
13.3.2015 година, го донесе следното

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 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Хебеи Ајрон и Стил Груп, Ко. Лтд. (Hebei Iron & Steel Group,
Co. Ltd.), со седиште на 385 Tiyu South Avenue,
Shijiazhuang, Hebei,Кина, 050000 ќе стекне контрола
над Дуферко Интернешенал Трејдинг Холдинг С.А., со
седиште на 6 Rue Guillaume Schneider, L-2552, Луксембург по основ 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 износод 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво
за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје со регистрирано седиште на бул. Трета Македонска Бригада бр. 48 Скопје, стекнува контрола над
Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски
оператор КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево со
седиште на ул. Тане Цалески бб, Кичево, Трговско радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа
НЕТ-КАБЕЛ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Невена Стојкова бб, Струмица, Трговско радиодифузно
друштво КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица , со седиште на
ул. Невена Стојкова бб, Струмица, Трговско издавачко
друштво СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш, со седиште на ул. 8-ми Септември бр. 108, Радовиш и
Друштво за производство, трговија и услуги ИП-СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул.
Иво Лола Рибар бр. 74 Куманово, по основ на стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот
за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на 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.

Уп. бр. 08-19
13 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4824.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од Хебеи Ајрон и Стил Груп, Ко. Лтд. (Hebei Iron & Steel Group,
Co. Ltd.) („ХБИС“), со седиште на 385 Tiyu South
Avenue, Shijiazhuang, Hebei, Кина, 050000, преку Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седница одржана на ден 2.4.2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ

Уп. бр. 08-25
2 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

21 декември 2016
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4825.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
145/10, 136/11 и 41/2014) и член 267 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/05, 110/08 и 51/11) постапувајќи
по предлогот за огласување на решение за ништовно
доставен од Адвент Каи Луксембург Холдинг С.а.р.л,
(Advent kai Luxemburg Holding S.à.r.L), со седиште на
32, rue Philippe II, L-2340 Луксембург, на седница одржана на ден 2.4.2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Предлог за огласување за ништовно на Решението на Комисијата Уп.бр.08-133 од 4.7.2013 година доставен од Адвент Каи Луксембург Холдинг С.а.р.л,
(Advent kai Luxemburg Holding S.à.r.L), со седиште на
32, rue Philippe II, L-2340 Луксембург, СЕ ПРИФАЌА.
2. Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.08-133 од 4.7.2013 година, СЕ ОГЛАСУВА ЗА НИШТОВНО БИДЕЈЌИ ИСТОТО ВООПШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ.
Уп. бр. 08-28
2 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4826.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по
известувањето за концентрација поднесено од Концерн
за производство и промет на кондиторски производи
Бамби АД (Koncern za proizvodnju i promet konditorskih
proizvoda Bambi a.d.), со регистрирано седиште на Ѓуре
Ѓаковиќа бб, Пожаревац, Република Србија, преку адвокат Леонид Ристев од Скопје, на седница одржана на
ден 9.4.2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Концерн
за производство и промет на кондиторски производи
Бамби АД (Koncern za proizvodnju i promet konditorskih
proizvoda Bambi a.d.), со регистрирано седиште на Ѓуре
Ѓаковиќа бб, Пожаревац, Република Србија, стекнува
контрола над производствените погони и помошни
постројки за производство на гуми за џвакање под жиговите “Stars”, “Strong Gum”, “O'Freshy”, и “Forest”,
вклучувајќи и пренос на наведените жигови, во Шимановци, Република Србија, 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 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп. бр. 08-16
9 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4827.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по
известувањето за концентрација поднесено од Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Трета
Македонска Бригада бр. 48 Скопје, преку полномошник Адвокат Гоце Цоневски од Скопје, на седница одржана на ден 9.4.2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво
за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје со регистрирано седиште на бул. Трета Македонска Бригада бр. 48 Скопје ќе стекне контрола над
Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ
увоз-извоз ДОО Битола, со регистрирано седиште на
ул. Прилепска бр. 33 Битола, по основ на стекнување
на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на 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 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп. бр. 08-27
9 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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4828.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по
известувањето за концентрација поднесено од МОХАВК ФОРИН АКВИЗИШНС С.А.Р.Л. (MOHAWK
FOREIGN ACQUISITIONS S.à.r.L.), со седиште на 10b
rue de Merovingiens, Bertrange, Luxembourg L-8070,
преку Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седница одржана на ден 9.4.2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата МОХАВК ФОРИН АКВИЗИШНС С.А.Р.Л. (MOHAWK FOREIGN
ACQUISITIONS S.à.r.L.), со седиште на 10b rue de
Merovingiens, Bertrange, Luxembourg L-8070, ќе стекне
единствена контрола врз АДВЕНТ КАИ ЛУКСЕМБУРГ
ХОЛДИНГ
С.А.Р.Л
(ADVENT
KAI
LUXEMBOURG HOLDING S.à.r.L), со седиште на 32,
rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,по пат на купување
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 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп. бр. 08-23
9 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4829.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од ДС Смитх
Пацкагинг Белита Б.В. (DS Smith Packaging Belita
B.V.), со регистрирано седиште на адесата во Хардерввијкерввег 41, 6961 ГХ Еербеек (Harderwijkerweg 41,
6961 GH Eerbeek), Холандија и ДС Смитх Аустриа
Холдингс ГмбХ (DS Smith Austria Holdings GmbH), со
регистрирано седиште на адресата Хеидестрассе, 15,
2433 Маргаретхен ан Моос, (Heidestraße 15, 2433
Margarethen am Moos), Виена, Австрија, преку Јасмина
Илиева адвокат од Скопје, на седница одржана на ден
9.4.2015 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која ДС Смитх Аустриа Холдингс ГмбХ (DS Smith Austria Holdings
GmbH), со регистрирано седиште на адресата Хеидестрассе, 15, 2433 Маргаретхен ан Моос, (Heidestraße 15,
2433 Margarethen am Moos), Виена, Австрија, стекнува
директна контрола над Сулипо Зввеите Бетеилигунгсверввалтунгс
ГмбХ
(Sulipo
Zweite
Beteiligungsverwaltungs GmbH) со адреса на Бруннерстрассе 75 (Brunnerstraße 75), 1230 Виена Австрија, а со
тоа и индиректна контрола врз Дуропацк ГмбХ
(Duropack GmbH), со регистрирана адреса Бруннер
Страссе (Brunner Straße) 75, 1230 Виена Австрија по
основ 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 износод 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-24
9 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4830.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на
државната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), постапувајќи по извесувањето
за планирано доделување на државна помош бр. 082033/2 од 13.3.2015 година на Министерството за труд
и социјална политика, на седницата одржана на
9.4.2015 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и
активни програми и мерки за вработување за 2015 година на Министерството за труд и социјална политика
претставува шема на помош согласно член 4 став (1)
точка 1 од Законот за контрола на државната помош.
1. Услуги за вработување содржана во Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 годиина, која се
планира да се реализира преку следниве категори:
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- помош при барање на работа преку обезбедување
информации за пазарот на трудот (информации за потребни занимања, слободни работни места и услови за
работа), помош при изработка на CV, советување за
вработување и развивање на индивидуален план за вработување, и со која ќе бидат опфатени 10.000 невработени лица евидентирани во регистарот на Агенцијата
за вработување на РМ (АВРМ) со цел невработените
лица да стекнат вештини за поефикасно барање на работа, во вкупен износ од 3.360.000,00 денари од Буџетот на АВРМ. Во реализацијата на оваа мерка приоритет им се дава на категоријата - млади лица до 29 години за стекнување со вештини за поефикасно барање на
работа, при што се планира опфат на корисници 3000
невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на
активни баратели на работа и потребни средства во износ од 1.008.000,00 денари ;
- мотивациски обуки за советување на невработените лица околу техниките на барање работа (индивидуални и групни сесии) со цел зголемување на мотивираноста и самодовербата кај невработените лица активно
да бараат работа и да се обезбедат совети и насоки при
користење на услигите достапни во АВРМ, и со која ќе
бидат опфатени 8.000 невработени лица, и тоа млади
лица на воздраст до 29 години, со предност на оние со
ниски квалификации и долгорочно невработени лица
евидентирани во регистарот на АВРМ, во вкупен износ
од 2.688.000,00 денари од Буџетот на АВРМ. Во реализацијата на оваа мерка приоритет им се дава на категоријата - млади лица до 29 години, при што е предвидено опфат на 2.400 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа и
вкупен износ од средства 806.400,00 денари ;
- посредување при вработување за советување и помош за работодавачите при идентификување и вработување на работници (опис и формулација на работното место и првичен избор на кандидати за работата и
организирање интервјуа за работа) со цел за да се олесни поврзувањето на понудата и побарувачката на работна сила, и со која ќе бидат опфатени 3000 барања за
посредување при вработување и вкупен износ на средства од 1.008.000,00 денари од буџетот на АВРМ ;
- услуги за работодавачите во смисла на доставување на информации, советување и насоки за услугите и
програмите достапни во АВРМ, совети за вработување,
совети од областа на трудовото законодавство, учество
на саеми за вработување и слично со цел на работодавачите да им се понудат квалитетни услуги за задоволување на нивните потреби од работна сила, и со која
ќе бидат опфатени 5000 посети на работодавачи и потребен вкупен износ на средства од 1.680.000,00 денари
од буџетот на АВРМ ;
- подготовка за вработување и за работа со цел младите невработени лица да усвојат знаења и да развијат
вештини што се бараат на пазарот на трудот како подготовка за вработување и за работа, за да им се овозможи полесна и побрза интеграција на пазарот на трудот,
и со која ќе бидат опфатени 3000 млади лица на возраст од 18-29 години, кои бараат работа, евидентирани
во регистарот на АВРМ во вкупен износ од
1.008.000,00 денари од буџетот на АВРМ ;
- Професионална ориентација на кариерно советување со цел невработените лица кои бараат работа да
се стекнат со вештини за истражување на можностите
за кариера, вештини за барање работа и планирање на
сопствениот кариерен развој, и со која ќе бидат опфатени 1.800 невработени лица и лица на возраст од 1829 години, евидентирани во регистарот на АВРМ во
вкупен износ од 604.800,00 денари од буџетот на
АВРМ. Во реализација на оваа мерка значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години за нивно
професионална ориентација и кариерно советување
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при што е предвидено опфат на 540 невработени млади
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на
работа во вкупен износ од 181.440,00 денари ;
- Услуги за активирање на поединците изложени на
ризик од социјално исклучување која е насочена кон
корисниците на социјална помош, долгорочно невработените и другите групи кои се соочуваат со конкретни
пречки за влез на пазарот на трудот, пред да се упатат
во активните програми на пазарот на трудот и со која
ќе бидат опфатени 800 невработени лица евидентирани
во регистарот на АВРМ кои се припадници на групи во
ризик од социјално исклучување во вкупен износ од
2.916.000,00 денари дадени од страна на УНДП. Во реализација на оваа мерка значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години со цел да се зголеми
пристапот и учеството на младите лица изложени на
ризик од социјалното исклучување до услигите и програмите за вработување достапни во АВРМ, при што е
предвидено опфат на 240 невработени млади лица од
евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа
во вкупен износ од 874.800,00 денари не претставува
државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот
за контрола на државната помош заради фактот што
истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.
2. Развој на претприемништвото – Програма за самовработување содржана во Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за
вработување за 2015 во која се планира доделување на
средства од буџетот на Министерството за труд и социјална политика преку АВРМ (УНДП) во вкупен изнод
од 202.454.100,00 денари наменети за вработување на
960 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа за нивно поддржување во основање сопствена фирма, формализирање на веќе постоечката (неформална) дејност и во создавање дополнителни вработувања во врска со следниве намени:
- Грант во износ од 201.600,00 денари по ново отворено претпријатие, од кои 185.000,00 денари во вид на
директна поддршка за набавка на опрема и/или репроматеријали и 16.600,00 денари за поддршка во вид на
основна обука за претприемништво и водење бизнис во
времетраење од најмалку 30 часа, ваучер систем за изработка на бизнис план и поддршка при регистрирање
на бизнисите не претставува државна помош во смисла
на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната
помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата
- Грант во износ од 92.000,00 денари како финансиска поддршка за дополнително вработени лице за
најмногу 60 претпријатија во вкупен износ од
5.520.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од
Законот за контрола на државната помош и член 4 од
Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) и истата не e
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош, при што доделувањето
на помошта од мало значење (de minimis) треба да се
врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de
minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,,
бр. 141/2011).
Во реализација на оваа програма значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години за нивна
поддршка во основање сопствена фирма, формализирање на веќе постоечката (неформалната) дејност и во
создавање дополнителни вработувања, при што е предвидено опфат на 288 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа, во
вкупен износ од 60.736.230,00 денари.
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3. Програмата Субвенционирање на вработувањето
содржана во Оперативниот план за услуги на пазарот
на труд и активни програми и мерки за вработување за
2015, и тоа:
3.1 Поддршка на растот на микро и мали претпријатија за создавање на нови работни места со неповратен
грант во опрема и материјали наменети за успешни
иновативни микро и мали претпријатија, заради отворање на нови работни места, во вкупен износ од
18.400.000,00 денари од буџетот на Министерството за
труд и социјална политика преку АВРМ (УНДП), при
што ќе бидат опфатени 200 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа, и
која програма ќе се реализира на следствен начин:
неповратен грант во форма на опрема и материјали
во вредност од 92.000,00 денари со кое ќе се поддржи
создавање на нови работни места со полно работно
време во претпријатија кои биле регистрирани најмалки една година, ги исполниле сите обврски за даноци и
придонеси за социјално осигурување и кои не го намалиле бројот на вработени во шесте месеци пред поднесување на апликацијата, претставува помош од мало
значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка
4) од Законот за контрола на државната помош и член
4 од Уредбата за условите и постапката за доделување
на помош од мало значење (de minimis) и истата не e
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош, при што доделувањето
на помошта од мало значење (de minimis) треба да се
врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de
minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,,
бр. 141/2011). Во реализација на оваа програма значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 60 невработени лица од евиденцијата
на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 5.520.000,00 денари.
3.2 Програма за условен паричен надоместок за
субвенционирано вработување на лица во социјален
ризик која се планира да се реализира со вклучување
на 136 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на
активни баратели на работа, во вкупен износ од
18.000.000,00 денари од буџетот на Министерството за
труди социјална политика (кредит на СБ) кон АВРМ и
истата е насочена кон лицата евидентирани како невработени во АВРМ а кои се во социјален ризик , при што
се планира шест месеци субвенционирање за работното
место кај работодавачи кои ќе вработат регистрирани
невработени лица кои што се во социјален ризик1 со


- Корисници на социјална парична помош кои се на возраст помеѓу 16 и 29 години (лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа - корисници на парична помош 18-26 ; лица кои биле корисници на програмата условен паричен надомест за средно образование) ;
- Корисници на социјална парична помош која припаѓаат на било
која друга возрасна група ;
-Лица, кои се: членови на семејства корисници на едно од следниве права - постојана парична помош и детски додаток ; жртви
на семејно насилство кои се сместени во шалтер центри или чијшто месечен семеен приход по член на семејство во годината
пред годината во која аплицираат е понизок од 50% од последната просечна нето плата објавена од Државниот завод за статистика ; лица кои биле корисници на државна стипендија во последните 15 години и чијшто месечен семеен приход по член на семејство во годината пред годината во која аплицираат е понизок од
50% од последната просечна нето плата објавена од Државниот
завод за статистика ; лица до 29 години чијшто месечен семеен
приход по член на семејство во годината пред годината во која
аплицираат е понизок од 50% од последната просечна нето плата
објавена од Државниот завод за статистика.
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обврска работодавачот да ги задржи овие лица во работен однос најмалку уште дополнителни шест месеци.
Субвенцијата се планира да се исплаќа во две различни
износи за две категори на лица:
- за лицата кои немаат квалификации а кои ќе бидат
вработени ќе добиваат субвенција за бруто месечна
плата во износ од 13.500,00 денари на првите 6 месеци
од периодот на субвенционираното вработување, при
што и на работодавачот исто така ќе му се исплаќаат
по 5.000,00 денари месечно по вработено лице за намената покривање на трошоците за обука и материјали,
со што вкупните износи на субвенциите кои ќе им се
исплаќаат на работодавачите ќе изнесуваат 18.500,00
денари ;
- за лицата со повисок степен на образование или
кои ќе бидат вработени на места на кои се извршуваат
покомплексни работни задачи ќе добиваат субвенција
за бруто месечна плата во износ од 17.000,00 денари на
првите 6 месеци од периодот на субвенционираното
вработување, при што и на работодавачот исто така ќе
му се исплаќаат по 5.000,00 денари месечно по вработено лице за намената покривање на трошоците за обука и материјали, со што вкупните износи на субвенциите кои ќе им се исплаќаат на работодавачите ќе изнесуваат 22.000,00 денари
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011). Во реализацијата на оваа програма значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 41 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 5.400.000,00 денари.
3.3 Субвенционирано вработување за невработени
млади лица до 29 години преку ослободување од придонеси која се планира да се реализира со вклучување
на 5.000 млади невработени лица од евиденцијата на
активни баратели на работа на АВРМ, во вкупен износ
од 292.800.000,00 денари од буџетот на РМ со цел да се
поттикнат претпријатијата да вработуваат млади лица
на возраст до 29 години и со тоа сите работодавачи кои
ќе вработат регистрирани невработени лица на возраст
под 29 години, во согласност со одредбите од Законот
за вработување и осигурување во случај на невработеност, ќе бидат ослободени
од плаќање на придонеси за
социјално осигурување2 и персонален данок на доход
вкупно за 37% и тоа:
- 27% придонес за социјално осигурување, пензиско
и здравствено осигурување и
- 10% персонален данок на доход од бруто просечната плата утврдена од Државниот завод за статисика
кај апликатибилни претпријатија согласно член 98 од
Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) и истата не е државна помош сог

Периодот на ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување 12 месеци, со обврска да го
задржат на работа субвенционираниот млад работиник уште 12
месеци.
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ласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
3.4 Субвенционирани работни места за лицата со
инвалидност во вкупен износ од 200.000.000,00 денари
од буџетот на АВРМ – потсметка на Посебниот фонд
за лицата со инвалидност, наменети за 317 невработени
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на
работа со инвалидност согласно Законот за вработување на лица со инвалидност и одредбите од Правилникот за доделување неповратни грантови од Посебниот
фонд претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
како хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот
за контрола на државната помош, и истата е помош за
вработување на инвалидизирани лица согласно член 29
и член 31 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош при што доделувањето на истата е дозволено.
4.1 Програмата обука кај познат работодавач за реализација на која се планират да се доделуваат средства
во вкупен износ од 22.617.000,00 денари од ИПА директен грант кон АВРМ и со која ќе бидат опфатени
1.000 невработени лица од евиденцијата на активни баратели на работа на АВРМ со приоритет на лицата со
основно и средно образование, при што на невработените лица ќе им се обезбедува обука за извршување на
задачите кои се бараат на работното место понудено од
работодавачот претставува помош од мало значење (de
minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош
од мало значење (de minimis) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis)
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.
141/2011).
Во реализацијата на оваа програма значење му се
дава на категоријата – млади лица до 29 години, при
што за 300 невработени лица од евиденцијата на АВРМ
на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени
средства во вкупен износ од 6.785.100,00 денари.
4.2 Програмата обука на работното место со субвенционирано вработување за реализација на која се
планират да се доделуваат средства во вкупен износ од
63.117.600,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка
за активни програми и мерки за вработување со која ќе
бидат опфатени 476 невработени лица од евиденцијата
на активни баратели на работа на АВРМ со цел евидентираните невработени лица да се стекнат со стручни
знаења и вештини за извршување на работните задачи
и поттикнување вработување на евидентираните невработени лица кои потешко се вклучуваат на пазарот
на
трудот (ранливи категори на невработени лица3 претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла


Ранливите категории на невработени лица се: млади лица до 29
години со ниски квалификации, жртви на семејно насилство, деца
без родители и родителска грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, Роми, осудени лица по отпуштање од казнено поправна установа, невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 1 година, млади невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 6
месеци, родители на деца со пречки во развојот, како и родители
на 3 и повеќе деца
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на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на
државната помош и член 4 од Уредбата за условите и
постапката за доделување на помош од мало значење
(de minimis) и истата не претставува државна помош
согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на
државната помош. Доделувањето на помошта од мало
значење (de minimis) треба да се врши во согласност со
Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011). Во реализацијата на оваа мерка значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 142 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен
износ од 18.935.280,00 денари.
4.3 Обука за задоволување на побарувани занимања
на пазарот на трудот во вкупен износ од 12.056.000,00
денари од ИПА директен грант кон АВРМ, мерка со
која ќе бидат опфатени 220 невработени лица од евиденцијата на активни баратели на работа на АВРМ и
која има за цел зголемување на вработливоста на невработените лица преку стекнување знаења за занимања
барани на пазарот на трудот не претставува државна
помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата
нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.
Во реализацијата на оваа мерка значење му се дава
на категоријата – млади лица до 29 години, при што за
66 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства
во вкупен износ од 3.616.800,00 денари.
4.4 Обука за задоволување на побарувани занимања
на пазарот на труд кај приватн спроведувачи на обука
во вкупен износ од 9.918.800,00 денари од буџетот на
АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за
вработување, со која мерка ќе бидат опфатени 181 невработени лица од евиденцијата на активни баратели на
работа на АВРМ и која има за цел зголемување на вработливоста на невработените лица преку стекнување
знаења и вештини за занимања барани на пазарот на
трудот не претставува државна помош во смисла на
член 5 став (1) од Законот за контрола на државната
помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.
Во реализацијата на оваа мерка значење му се дава
на категоријата – млади лица до 29 години, при што за
54 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства
во вкупен износ од 2.975.640,00 денари.
4.5 Обука за напредни ИТ-вештини со која ќе бидат
опфатени 270 невработени лица од евиденцијата на активни баратели на работа на АВРМ во вкупен износ од
22.425.660,00 денари од кои 18.272.760,00 од ИПА Директен грант кон АВРМ (за 220 лица) и 4.152.900,00 од
буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и
мерки за вработување (за 50 лица), со која се има за цел
надградување на вештините на евидентираните активни баратели на работа во областа на информатичката
технологија со цел да се зголеми нивната конкурентност и можности на пазарот на трудот не претставува
државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот
за контрола на државната помош заради фактот што
истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа
мерка значење му се дава на категоријата – млади лица
до 29 години, при што за 81 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе
бидат обезбедени средства во вкупен износ од
6.727.698,00 денари.
4.6 Програмата практиканство во вкупен износ од
18.600.000,00 денари од ИПА Директен грант кон
АВРМ и во која ќе бидат опфатени 1.000 невработени
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млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа со цел невработените лица до 29 годишна возраст со средно и високо образование да имаат
можност да се здобијат со практични вештини и искуство кај работодавач во приватен сектор не претставува
државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот
за контрола на државната помош заради фактот што
истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.
4.7 Анкета за потреба од вештини на пазарот на
трудот во вкупен износ од 161.200,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување, со која мерка ќе бидат опфатени 26
невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа, при што невработени млади лица до 29-годишна возраст со средно и високо образование ќе бидат ангажирани во определени временски период за телефонско анкетирање на работодавачи за
нивните потреби од вештини на пазарот на труд преку
,,мини кол – центар” не претставува државна помош во
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и
трговијата.
4.8 Обука за основни вештини за вработување
(странски јазици и компјутери) во вкупен износ од
12.400.000,00 денари од ИПА директен грант кон
АВРМ и со која ќе бидат опфатени 2.000 невработени
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на
работа со цел на невработените лица ќе им се обезбеди
стекнување на знаење од странски јазици и компјутерски вештини не претставува државна помош во смисла
на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната
помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.
Во реализацијата на оваа мерка значење му се дава на
категоријата – млади лица до 29 години, при што за
600 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства
во вкупен износ од 3.720.000,00 денари.
5. Програмата за општинско – корисна работа содржана во Оперативниот план за услуги на пазарот на
труд и активни програми и мерки за вработување за
2015 во вкупен износ од 11.160.000,00 денари, при што
4.145.900,00 денари од буџетот на Министерството за
труд и социјална политика кон МТСП за УНДП и
7.014.100,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка
за активни програми и мерки за вработување за УНДП
и со која ќе бидат опфатени 300 невработени лица од
евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа
со цел обезбедување социјална вклученост на потешко
вработливи лица заради стекнување на одредени вештини и нивно постепено вклучување на пазар на труд
не претставува државна помош согласно член 5 став (1)
од Законот за контрола на државната помош заради
фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата
на оваа програма значење му се дава на категоријата –
млади лица до 29 години, при што за 90 невработени
лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на
работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ
од 3.348.000,00 денари.
6.1 Програма за воспоставување на бизниси во мултиетнички заедници содржана во Оперативниот план
за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 во вкупен износ од
11.414.652,00 денари доделени од страна на Британската амбасада во Скопје (Консалтинг за стратешки развој) со опфатеност на корисници од 55 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на
работа и која има за цел промовирање основање на бизниси во рурални средини во два региона со мултиет-
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нички состав (Полошки и Североисточен) не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот
што истата нема односно не може да има влијание врз
конкуренцијата и трговијата.
6.2 Обука за надополнување на вештини за градење
енергетско-ефикасни згради во вкупен износ од
620.000,00 денари од Буџетот на проектот ,,Обука за
енергетска ефикасност за градежни работници” финансиран од Европската агенција за мали и средни претпријатија, преку програмата ,,Хоризонт 2020” и со која
ќе бидат опфатени 50 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа со цел нивно обучување во занимањата: фасадери, столари, кровопокривачи, електричари-инсталатори и работници за
греење, ладење и вентилација со што ќе им се обезбедува стекнување вештини за енергетски-ефикасни
инсталации не претставува државна помош согласно
член 5 став (1) од Законот за контрола на државната
помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.
6.3 Обука од областа на обезбедувањето во вкупен
износ од 420.000,00 денари од буџетот на Комората на
РМ за приватно обезбедување и со која ќе бидат опфатени 20 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на
активни баратели на работа со статус деца без родител
или примател на социјална парична помош, со цел зголемување на вработливоста на евидентираните невработени лица преку стекнување на лиценци согласно побарувањата во обезбедувањето на физичките лица и искажаните потреби за работна сила не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа мерка значење му се дава на категоријата – млади лица до
29 години, при што за 6 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат
обезбедени средства во вкупен износ од 126.000,00 денари.
6.4 Обука од областа на туризмот во вкупен износ
од 465.000,00 денари од буџетот на Факултетот за туризам во Скопје со која ќе бидат опфатени 15 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа, со цел зголемување на вработливоста
на евидентираните невработени лица преку стекнување
на сертификати согласно побарувањата во туризмот и
искажаните потреби за работна сила не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа мерка
значење му се дава на категоријата – млади лица до 29
години, при што за 4 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат
обезбедени средства во вкупен износ од 139.500,00 денари.
6.5 Инкубатор на занаетчии во вкупен износ од
1.683.600,00 денари од кои 1.060.300,00 денари покриени од буџетот на Програмата за самовработување и
623.300,00 денари од буџетот на АВРМ – потсметка за
активни политики за вработување со која ќе бидат опфатени 5 невработени лица од евиденцијата на АВРМ
на активни баратели на работа кои преку програмата за
самовработување ќе бидат поддржани во занаетчиската
дејност и која има за цел поддршка на невработените
лица во основање сопствена фирма, формализирање на
веќе постоечката (неформална) дејност и нивно здружување во заеднички просторни капацитети (инкубатор) со цел обезбедување на поволни услови за нивен
раст не претставува државна помош согласно член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош
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заради фактот што истата нема односно не може да има
влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа мерка значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 2 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели
на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 508.710,00 денари.
6.6 Обука за животни вештини во вкупен износ од
3.700.000,00 денари од буџетот на Министерството за
труд и социјална политика (кредит на СБ) и со која ќе
бидат опфатени 4.000 лица од евиденцијата на АВРМ
на активни баратели на работа, приматели на социјална
парична помош и која има за цел зголемување на вработливоста на евидентираните невработени лица преку
нивно поттикнување и охрабрување да аплицираат за
програмите за вработување не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и
трговијата. Во реализацијата на оваа мерка значење му
се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при
што за 1.000 невработени лица од евиденцијата на
АВРМ на активни баратели на работа, корисници на
социјална парична помош ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 925.000,00 денари.
Уп. бр. 10-21
9 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4831.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (“Службен весник на Република
Македонија” бр.145/2010), постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-22 од 20.2.2015
година поднесено од Јавното претпријатие за стопанисување со Индустриската зона Жабени, како давател на
државна помош, застапувана и претставувана од страна
на директорот Сашо Илковски, за доделување на регионална инвестициска помош, на седницата одржана на
9.4.2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-22 од 20.2.2015 година, поднесено од Јавното
претпријатие за стопанисување со Индустриската зона
Жабени, како давател на државна помош, застапувана
и претставувана од страна на директорот Сашо Илковски за доделување на регионална инвестициска помош
утврди дека Планот за работа за 2015 година на Јавното претпријатие за стопанисување со Индустриската
зона „Жабени“ Битола бр.0102/257 од 1.12.2014 година,
претставува доделување на државна помош преку шема на помош на корисниците во индустриската зона
Жабени согласно член 4 став (1) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10.
2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известуваањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-22 од 20.2.2015 година, поднесено од Јавното
претпријатие за стопанисување со Индустриската зона
Жабени, како давател на државна помош, застапувана
и претставувана од страна на директорот Сашо Илков-

ски за доделување на регионална инвестициска помош
утврди дека мерката субвенции во висина од вкупен
износ од 2.800.000,00 денари (два милиони и осумстотини илјади денари) средства наменети на потенцијалните инвеститори во делот на дополнително уредување
на градежното земјиште, односно висинска нивелација
на истото претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Планот за
работа за 2015 година на Јавното претпријатие за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола
бр.0102/257 од 1.12.2014 година, за чие доделување не
е потребно дополително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно член 4
став (1) од Законот за контрола на државната помош
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
145/10) и доделувањето на истата е дозволено.
Уп. бр. 10-22
9 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4832.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по извесувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-30 од 2.4.2015 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како
давател на државна помош од страна на Дирекцијата за
Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и
претставувана од страна на директорот Виктор Мизо,
за доделување на планирана регионална помош на Техникал Текстајлс ДООЕЛ Штип, на седницата одржана
на 21.4.2015 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и дополнителните информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-30 од 2.4.2015
година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на
Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни
зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување на регионална помош на Техникал Текстајлс ДООЕЛ Штип,
со седиште ул. ТИРЗ- Технолошко Индустриска Разојна Зона бр. 12 Штип, Штип, Македонија, како корисник на државната помош, утврди дека мерките:
1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за
период од 10 години;
2. Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход на примања по основ на платите на вработените лица за период од 10 години;
3. Ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност на увозот на добра во ТИРЗ, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да не
се наменети за крајна потрошувачка;
4. Царински ослободувања и олеснувања;
5. Ослободување од плаќање на надомест за уредување на градежно земјиште;
6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царински
долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царинските дозволените активности или употреба
на добрата за време на вршењето на дејност во зоната и
7. ххх во висина од ххх ЕУР во денарска противвредност за покривање на трошоците за изградба на
градежен објект претставуваат доделување на државна
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помош преку шема на помош предвидена во Законот за
технолошко - индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од
страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со
оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од
4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за Технолошки – индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко –
индустриските развојни зони основани од Владата на
Република Македонија.
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и дополнителните информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-30 од 2.4.2015
година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на
Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни
зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување на регионална помош на Техникал Текстајлс ДООЕЛ Штип,
со седиште ул. ТИРЗ- Технолошко Индустриска Разојна Зона бр. 12 Штип, Штип, Македонија, како корисник на државната помош, утврди дека мерката:
- Доделување на ххх за креирање на нови работни
места во висина од ххх евра за секое ново креирано работно место, во максимална висина од ххх евра (за ххх
нови работни места) претставува државна помош во
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на фиберглас мрежа, индустриски текстил и други сродни
производи претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од
Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.
Бр. 10-30
21 април 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4833.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (“Службен весник на Република
Македонија” бр.145/2010), постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-31 од 2.4.2015
година поднесено во името на Владата на Република
Македонија како давател на државна помош од страна
на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Виктор Мизо, за доделување на планирана регионална помош на ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
увоз- извоз Скопје, на седницата одржана на 21.4.2015
година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-31 од 2.4.2015, поднесено во име на Владата на
Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од
страна на директорот Виктор Мизо, за доделување на
планирана регионална помош на ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз- извоз Скопје, со седиште во Технолошко индустриска развојна зона Прилеп, како корисник на државната помош, утврди дека мерката:

1.1. Ослободување од плаќање на данок на добивка
за период од 10 години;
1.2. Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход на примања по основ на платите на вработените лица за период од 10 години;
1.3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност за увоз на добра во ТИРЗ;
1.4. Царински ослободувања и олеснувања;
1.5. Ослободување од плаќање на надомест за уредување на градежно земјиште;
1.6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царински
долг и
1.7. xxx за покривање на трошоците за изградба на
градежен објект во висина од xxx евра претставуваат
доделување на државна помош преку шема на помош
предвидена во Законот за технолошко - индустриски
развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактото дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за
заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за
Технолошки – индустриски развојни зони како шема
на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко – индустриските развојни зони
основани од Владата на Република Македонија.
2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр. 10-31 од 2.4.2015, поднесено во име на Владата на
Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од
страна на директорот Виктор Мизо, за доделување на
планирана регионална помош на ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, со седиште во Технолошко индустриска развојна зона Прилеп, како корисник на државната помош, утврди дека мерката:
2.1. xxx во максимален износ од xxx за креирање на
xxx нови работни места (xxx за креирано работно
место).
претставува државна помош во смисла на член 5 од
Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за изградба на згради, погони и
објекти за производство на делови за греење и ладење,
за автомобилска индустрија, различни видови на
кабли, сензори за кислород претставуваат регионална
помош како индивидуална помош согласно член 4 став
(1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.
УП. бр. 10-31
21 април 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4834.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (“Службен весник на Република
Македонија” бр.145/2010), постапувајќи по известуваањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-32/3 од 2.4.2015,
поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони,
застапувана и претставувана од страна на директорот
Виктор Мизо, за доделување на планирана регионална
помош на ДПТУ MAKDIA ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 21.4.2015 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-32/3 од 2.4.2015, поднесено во име на Владата на
Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од
страна на директорот Виктор Мизо, за доделување на
планирана регионална помош на ДПТУ MAKDIA ДООЕЛ Скопје, со седиште во Технолошко индустриска
развојна зона бр.23/1 Илинден, како корисник на
државната помош, утврди дека мерката:
1.1. Ослободување од плаќање на данок на добивка
за период од 10 години;
1.2. Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход на примања по основ на платите на ново вработените лица за период од 10 години;
1.3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност за увоз на добра во ТИРЗ;
1.4. Царински ослободувања и олеснувања;
1.5. Ослободување од плаќање на надомест за уредување на градежно земјиште;
1.6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царински
долг и
1.7. xxx од најмногу xxx евра во МКД противвредност за покривање на трошоците за изградба на градежен објект.
претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата
за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со
Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за
заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за Технолошки – индустриски развојни зони како шема на помош
за доделување на државна помош на корисниците на технолошко – индустриските развојни зони основани од
Владата на Република Македонија.
2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-32/3 од 2.4.2015, поднесено во име на Владата на
Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од
страна на директорот Виктор Мизо, за доделување на
планирана регионална помош на ДПТУ МАКДИА ДООЕЛ Скопје, со седиште во Технолошко индустриска
развојна зона бр.23/1 Илинден, како корисник на
државната помош, утврди дека мерката:
2.1. xxx за креирање на нови работни места во максимален износ од xxx евра во денарска противвредост
за првите xxx ново отворени работни места (xxx евра за
секое работно место)
претставува државна помош во смисла на член 5 од
Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за поддржување на реализација на инвестицискиот проект кој опфаќа реновирање и изградба
на згради, погони и постројки за сериско производство
на екструдирани обвивки, топли лепила, хартии за текстилната индустрија и следственото работење на тие
згради претставуваат регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.
Уп. бр. 10-32
21 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4835.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од Телемах
Друштво за пружање на услуги во областа на телекомуникации ДОО Сараево, Босна и Херцеговина преку
преку полномошник Леонид Ристев, адвокат од Скопје,
на седница одржана на ден 5.5.2015 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Телемах
Друштво за пружање на услуги во областа на телекомуникации ДОО Сараево, со регистрирано седиште на
ул. Џемал Биједиќ бр.216, Илиџа-Сараево Босна и Херцеговина ќе стекне контрола над над КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА „ХС“ Друштво со ограничена одговорност
за услуги, промет, внатрешна и надворешна трговија,
со седиште на Радничка бр.18, Сараево, Босна и Херцеговина, Друштво за услуги, проектирање, промет, внатрешна и надворешна трговија „ХКБ нет“ ДОО Сараево
со седиште на Радничка бб, Сараево, Босна и Херцеговина, Друштво за внатрешна и надворешна трговија со
електро опрема „МиХ“ Компани ДОО Сараево со седиште на Терезије бб, Сараево, Босна и Херцеговина,
ВРБАСКА КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА-НЕТВОРК“
ДОО со седиште во Бугојно, Деловен центар бб, Босна
и Херцеговина и Стопанско трговско друштво ВЕЛНЕТ ДОО со седиште во Мостар, Трг Иван Крндељ 1,
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 зазаштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износод 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-29
5 мај 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4836.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од Телеком
Словенија, АД, со седиште на Цигалетова улица 15,
1000 Љубљана, Словенија, преку преку Адвокатско
друштво Кнезовиќ и соработници (адвокати Дејан Кнезовиќ и Катарина Анастасова), на седница одржана на
ден 5.5.2015 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Телеком
Словенија, АД, со седиште на Цигалетова улица 15, 1000
Љубљана, Словенија ќе стекне контрола над друштвото
Дебител телекомуникации АД, Љубљана со седиште на
Железна цеста 18, 1000 Љубљана, Словенија по основ 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 износод 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-33
5 мај 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4837.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа
на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„
бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од Друштво за градежништво и трговија Квалитет – Пром ДООЕЛ увоз-извоз, ул.
Никола Тесла бр.160, Куманово, на седница одржана на
ден 5.5.2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво
за градежништво и трговија Квалитет – Пром ДООЕЛ
увоз-извоз, ул. Никола Тесла бр.160, Куманово Р.Македонија ќе стекне контрола над Фабрика за заварени
цевки и профили ФЗЦ 11 Октомври АДул.11 Ноември
бб, Куманово Р.Македонија по основ 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 зазаштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износод 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-37
5 мај 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4838.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по
известувањето за концентрација поднесено од Маѓар
Телеком Нирт. (Magyar Telekom Nyrt.) со седиште на
Krisztina krt. 55, 1013 Будимпешта, Унгарија, преку
Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седница
одржана на ден 11.6.2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Маѓар
Телеком Нирт. (Magyar Telekom Nyrt.) со седиште на
Krisztina krt. 55, 1013 Будимпешта, Унгарија и МЕТ
Холдинг АГ (MET Holding AG) со седиште на
Baarerstrasse 141, CH-6300 Zug, Швајцарија, која ќе
настане преку создавање на 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 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп. бр. 08-38
11 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4839.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по
известувањето за концентрација поднесено од Хајнекен Интернешенл Б.В. (Heineken International B.V.) со
регистрирано седиште на ул. Тведе Ветерингпланцоен
21, Амстердам, Холандија, преку адвокат Леонид Ристев од Скопје, на седница одржана на ден 11.6.2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Хајнекен
Интернешенл Б.В. (Heineken International B.V.) со регистрирано седиште на ул. Тведе Ветерингпланцоен
21, Амстердам, Холандија ќе стекне контрола над Пивоварна Лашко Д.Д. (Pivovarna Lasko d.d.) со регистрирано седиште на Трубарјева улица 28, 3270 Лашко, Република Словенија, по пат на купување на акции, иако
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во 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 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп. бр. 08-39
11 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4840.
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата составена од Чедомир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку - членови, врз основа на член 28 став (2),
член 30 став (1) и член 45 став (1) точка 1) од Законот
за заштита на конкуренцијата („Службен весник на
РМ“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), постапувајќи во постапка поведена по службена должност со заклучок бр.092/5 од 13.3.2015 година против Македонски телеком
Акционерско друштво за електронски комуникации
Скопје со седиште на ул. Кеј 13-ти Ноември бр.6, 1000
Скопје, застапуван од Жарко Луковски, Главен оперативен директор и Андреас Маиерхофер, Главен извршен директор, заради утврдување на прекршок од
член 59 став (1) точка 2) од од истиот Закон, на седницата одржана на 28.3.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека Македонски телеком Акционерско друштво за електронски комуникации Скопје со седиште на ул. Кеј 13-ти Ноември бр.6, 1000 Скопје, со
ЕМБС 5168660 и единствен даночен број 4030997339640, застапуван од Жарко Луковски, Главен оперативен
директор и Андреас Маиерхофер, Главен извршен директор, во периодот од 10.08.2012 година до 1.4.2013
година, како претпријатие кое има доминантна позиција на пазарот за обезбедување на фиксни телекомуникациски услуги за крајни корисници на територија на
Република Макдонија, истата ја злоупотребил на начин
што за одредени тарифни модели (и тоа во дел „Телефонски услуги“, точка 3 „тарифирање на реализирани
разговори“ потточка 3.2.1 „разговори кон мобилни телефонски мрежи, цена за минута разговор“ и тарифните модели: „Call Start тарифен модел за телефонска линија со 1 говорен канал“, „Call Comfort тарифен модел
за телефонска линија со 1 говорен канал“, „Call & Surf
Start “„Call & Surf Comfort “, „2 Max Start“, „2 Max
Comfort “, „3 Max Start“ и „3 Max Comfort“) на своите
потрошувачи неоправдано им наплаќал различна цена
за повиците кон претплатниците на ВИП ОПЕРАТОР
ДООЕЛ Скопје и “ОНЕ” Телекомуникациски услуги
ДООЕЛ – Скопје во услови кога ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје и “ОНЕ” Телекомуникациски услуги ДООЕЛ – Скопје, имале идентични регулирани големопродажни цени за завршување на повик од 4.0
МКД/мин, со што вршел директно наметнување на нефер продажни цени, што претставува прекршок од со
член 59 став (1) точка 2), а во врска со член 11 став (2)
точка 1)од Законот за заштита на конкуренцијата, за
што на сторителот Македонски телеком Акционерско
друштво за електронски комуникации Скопје му се изрекува санкција - глоба во износ од 1.783.500,00 денари, што претставува ХХХ од вредноста на вкупниот
годишен приход на Македонски телеком Акционерско
друштво за електронски комуникации Скопје остварен
во 2015 година, како последна деловнaта година за која
истата има составено годишна сметка.

2) Глобата од точка 1) од ова решение сторителот
на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена
од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840ххх 07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и
програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач – НБРМ и до Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на
конкуренцијата да достави доказ/примерок од извршената уплата на глобата во рок од 15 дена од извршената
уплата. Неплатената глоба или ненавремено платената
глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.
ПП. бр. 09-16
28 март 2016 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.
__________

4841.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по извесувањето за планирано доделување на помош поднесено од
страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, на седницата одржана на 27.5.2015 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Средствата доделени од страна на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ од
141.000.000,00 денари од Програмата за промоција и
поддршка на туризмот за 2015 година (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.196/2014) за субвенционирање на странскиот организиран туристички
промет врз основа на Правилникот за начинот, видот и
висината на субвенциите (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 53/2013) како и Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 147/2014) за остварување на субвенции за туроператори и туристички
агенции за престој на странски туристи во РМ, и тоа за:
- престој во Македонија со најмалку остварени три
ноќевања со дуручек, во сите сместувачки капацитети
во кој професионално се нудат угостителски услуги,
освен за сместување кај издавачите на соби и апартмани кои немаат пријавено вршење на туристичка дејност
и немаат категоризација на истите;
- организиран групен превоз, со посебно закупени
автобуси, авиони и возови, или закупени минимум десет места во наведените превозни средства, од местото
на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата
на иста релација (возењето со автобус, авион, или воз,
за време на престојот во Македонија не се вклучени);
- организиран групен превоз на редовни авионски линии или редовен железнички и автобуски сообраќај со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица во група);
- комбинирана тура – организиран групен превоз во
комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што, превозното средство во доаѓање на одредената дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и
- кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета
земја) кои се организираат во земјите од регионот (најмалку десет лица во група) со организиран превоз при
поаѓање и заминување на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во Република Македонија претста-
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вуваат државна помош во смисла на член 5 став (1) од
Законот за контрола на државната помош, која како
шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од
Законот за контрола на државната помош ја доделува
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и чие
доделување е дозволено согласно член 8 став (2) точка
б) од Законот за контрола на државната помош бидејќи
се работи за помош наменета за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес
за Република Македонија.
2. Видот и карактерот на промените на оригиналната шема на помош (одредено со решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 10-168 од
30.5.2014 година) кои се вршат со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот,
видот и висината на субвенциите (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 147/2014) не претставуваат
промена на постојната државна помош согласно член 3
став (1), (2) и (3) од Уредбата за начинот и постапката
за поднесување на известување за доделување на
државна помош, како и постапката за вршење надзор
на постојната државна помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 142/2011), бидејќи истите се
во насока на подобро имплементирање и појаснување
на дел од одредбите на Правилникот за начинот, видот
и висината на субвециите (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 53/2013) со што таквите измени
и дополнувања не влијаат врз оценката на дозволеноста на доделувањето на помошта согласно Законот за
контрола на државната помош.
Уп. бр. 10-35
27 мај 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4842.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од Хебеи Ајрон и Стил Груп, Ко. Лтд. (Hebei Iron & Steel Group,
Co. Ltd.) („ХБИС“), со седиште на 385 Tiyu South
Avenue, Shijiazhuang, Hebei, Кина, 050000, преку Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седница одржана на ден 02.04.2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Хебеи Ајрон и Стил Груп, Ко. Лтд. (Hebei Iron & Steel Group,
Co. Ltd.), со седиште на 385 Tiyu South Avenue,
Shijiazhuang, Hebei,Кина, 050000 ќе стекне контрола
над Дуферко Интернешенал Трејдинг Холдинг С.А., со
седиште на 6 Rue Guillaume Schneider, L-2552, Луксембург по основ 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 зазаштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износод 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Бу-

џетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-25
2 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

АД ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
М-НАВ АД СКОПЈЕ
4843.
Врз основа на член 22, 287, 418 став (3) од Законот за
трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 41/14, 138/14,
88/15,192/15,6/16,30/16 и 61/16) и Одлуката за зголемување на основната главнина од средствата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација М-НАВ
АД Мралино, Илинден со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со емисија на нови акции,
донесена од Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво во државна
сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на
воздухопловната навигација број 42-6413/1 од 30.8.2016
година, Надзорниот одбор на Друштвото, го утврди Пречистениот текст Статутот на Акционерското друштво во
државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација.
Пречистениот текст Статутот на Акционерското
друштво во државна сопственост за вршење на дејноста
давање услуги на воздухопловната навигација ги опфаќа:
Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги на воздухопловната навигација. („Службен весник на Република
Македонија“ бр.197/14), Одлука за дополнивање на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост
за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната
навигација,број 42-11372/1 од 29.12.2014 („Службен весник на Република Македонија“ бр.202/14), Одлука за дополнивање на Статутот на Акционерското друштво во
државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација број 42-874/1 од
17.2.2015 („Службен весник на Република Македонија“
бр. 28/15), Одлуката за зголемување на основната главнина од средствата на Акционерското друштво во државна
сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација М-НАВ АД Мралино, Илинден
со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со емисија на нови акции број 42-8545/1 од 25.8.2015
година и Одлуката за зголемување на основната главнина
од средствата на Акционерското друштво во државна
сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација М-НАВ АД Мралино, Илинден
со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со емисија на нови акции број 42-6413/1 од 30.8.2016
година
СТАТУТ
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ
УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет и основање
Член 1
Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето
на друштвото, заштитниот знак, печатот и штембилот,
предметот на работење на друштвото, износот на ос-
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новната главнина, номиналната вредност на акциите,
бројот на акциите, положбата, правата и ограничувањата на акционерот, обврските, ограничувањата и погодностите, постапката за свикување и одржување на собранието, фирмата, седиштето, ЕМБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, односно на Надзорниот одбор и нивната надлежност, внатрешната организација, формата и начинот на
објавувањата што ги врши Друштвото, како и други
прашања што се од значење за Друштвото.
Член 2
Друштвото го основа Република Македонија.
Во име на основачот, Владата на Република Македонија ги презема без јавен повик сите акции и потпишува изјава.
Правата и обврските на друштвото се утврдени со
одредбите на Законот за трговските друштва, Законот
за воздухопловство и одредбите на овој Статут.
Времетраење
Член 3
Друштвото се основа на неопределено време на
траење.
Фирма, печат, штембил и заштитен знак
Член 4
Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува
во правниот промет под фирма: Акционерско друштво
во државна сопственост за вршење на дејноста давање
услуги во воздухопловната навигација.
Скратен назив на фирмата е: "М-НАВ" А.Д. Скопје.
Во правниот промет со странство називот на Друштвото е "M-NAV", Macedonian Air Navigation Service
Provider, GOJSC.
Член 5
Друштвото има печат, штембил и заштитен знак.
Печатот е со округла форма во кој е впишан полниот назив на фирмата и заштитниот знак.
Друштвото има и мал печат во кој е впишан скратениот назив на фирмата.
Штембилот има правоаголна форма со полниот назив на Друштвото, со ознака на број и датум.
Заштитниот знак се употребува на меморандумот,
рекламите и другиот пропаганден материјал и во други
случаи.
Формата и изгледот на печат, штембилот и заштитниот знак поблиску се уредуваат со Правилникот за печат, штембил и заштитен знак што го донесува Управниот одбор на Друштвото.
Седиште на Друштвото
Член 6
Седиштето на Друштвото е во општина Илинден,
улица" Босфор" број 7.
Предмет на работење
Член 7
Предмет на работењето на друштвото се следните
дејности:
1. Давање на услуги на воздухопловна навигација
(ANS – Air Navigation Services) како приоритетна дејност на друштвото, која опфаќа:

Бр. 219 - Стр. 39

1.1. АТМ услуги (Air Traffic Management) и тоа:
а) АТС услуги (АТS- Air Traffic Services):
- контрола на летање (АТС- Air Traffic Control), која
се дава на воздухопловите преку издавање на одобренија и инструкции на надлежната контрола на летање
за да се овозможи безбеден, редовен и брз проток на
воздушниот сообраќај;
- информирање во лет (FIS – Flight Information
Service), која се дава преку издавање на информации
значајни за безбедно одвивање на воздушниот сообраќај; и
- тревожење (ALRT – Alerting Service) која се дава
за воздухоплов кој има потреба од потрага и спасување
преку известување и координирање на надлежните субјекти.
б) регулирање на протокот на воздушен сообраќај
(ATFM - Air Traffic Flow Management), која се дава за
да се овозможи максимално искористување на капацитетот на контролата на летање и обемот на сообраќајот;
в) организација на воздушниот простор (АЅМ – Air
Space Management), која се дава за да се обезбеди максимално и флексибилно искористување на воздушниот
простор за сите корисници.
1.2. услуги на воздухопловно информирање (AIS –
Aeronautical Information Service), кои опфаќат: собирање, обработка и дистрибуција на воздухопловните
информации, итни известувања, воздухопловен информативен циркулар, воздухопловни карти и постапки и
процедури за летање;
1.3. метеоролошките услуги кои опфаќаат собирање, обработка и дистрибуција на метеоролошки информации, метеоролошка прогноза, метеоролошки известувања и метеоролошки предупредувања;
1.4. поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за
давање на услуги на воздухопловна навигација (CNS
Services); и
1.5. водење на евиденција за наплата на надоместоци од прелети.
2. Обука на АНС персонал.
II. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Член 8
Основната главнина на Друштвото изнесува
1.264.052.000,00 денари или 20.553.691.06 евра поделени на 1.264.052 обични акции со номинална вредност
од 1.000,00 денари за една акција.
Зголемување на основната главнина
Член 9
Основната главнина може да се зголемува со:
- издавање на нови акции;
- со одобрен капитал;
- со средства на друштвото;
- со условно зголемување на основната главнина.
Член 10
Одлука за зголемување на основната главнина донесува Собранието на Друштвото.

Стр. 40 - Бр. 219
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III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ

Состав и избор на членови на Управен одбор

Член 11
Фирмата на основачот е Влада на Република Македонија.
Седиштето на основачот е во Скопје на ул."Илинденска" б.б.
Матичен број на основачот е 4064674.

Член 17
Управниот одбор е составен од 3 члена. Надзорниот
одбор, ги избира членовите на Управниот одбор со
мнозинство гласови од вкупниот број гласови. Со одлуката за избор на членови на Управниот одбор, еден
од членовите на управниот одбор се именува за Претседател на Управниот одбор.
Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за давање на услуги во воздухопловна навигација и носи назив, извршен директор
за воздухопловна навигација. Членот се избира од редовите на вработените и мора да има стручни знаења,
способности и искуство во организирање и водење на
дејноста на друштвото, да поседува валидна дозвола на
радарски контролор на летање и најмалку 6 годишно
работно искуство како радарски контролор на летање.
Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за техничките средства во воздухопловна навигација и носи назив, извршен директор за воздухопловна техника. Членот се избира од редовите на вработените и мора да има стручни знаења,
способности и искуство во организирање и водење на
дејноста на друштвото, да поседува валидна дозвола на
воздухопловно-технички персонал и најмалку 6 годишно работно искуство како воздухопловно - технички
персонал.
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и
врши финансиските работи, правните работи, развој и
инвестиции и е одговорен за финансиското работење,
правното работење, развој и инвестиции и носи назив,
извршен директор за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции. Членот мора да има стручни
знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејноста на друштвото и најмалку 6 годишно
работно искуство во соодветна дејност.
Членовите на Управниот одбор се избираат за време од 4 години со право на реизбор.
Членот на Управниот одбор не може да биде избран
за член на управен одбор односно за извршен член на
одбор на директори во други акционерски друштва со
седиште во Република Македонија.

IV. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО
Член 12
Органи на Друштвото се:
- Собрание,
- Управен одбор,
- Надзорен одбор.
V. СОБРАНИЕ
Член 13
Правата и обврските на Собранието на друштвото
ги врши Владата на Република Македонија.
Член 14
Собранието на друштвото се свикува под услови и
случаи определени со Законот за трговски друштва.
Надлежности на Собранието
Член 15
Собранието одлучува само за прашањата изрично
определени со закон и со овој статут, а особено за:
1. донесување и измени на статутот на Друштвото;
2. одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на
Друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
3. избор и отповикување на членовите на Надзорниот одбор;
4. одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управниот одбор
и на Надзорниот одбор, при што за одобрување на работата на членовите на органите на Друштвото се гласа
одделно за секој член на органот;
5. одобрување на менаџерскиот договор што се
склучува помеѓу Друштвото и член на управен одбор;
6. зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
7. издавање акции и други хартии од вредност;
8. назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;
9. преобразба на Друштвото во друга форма на
друштво, како и за статусните промени на Друштвото;
10. престанок на Друштвото;
11. одлучување за покривање на загубите.
VI. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО
Член 16
Управувањето со Друштвото е организирано според двостепениот систем.
Друштвото има Управен одбор и Надзорен одбор.

Еднаква положба на членовите на Управниот одбор
Член 18
Членовите на Управниот одбор имаат исти права и
обврски, без оглед на тоа како се распределени правата
и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат
според овластувањата определени со закон и според
работите што им се доверени со закон и со овој Статут.
Управниот одбор на својот конститутивен состанок
донесува Деловник за работа.
Права и обврски на членовите на Управниот одбор
Член 19
Правата и обврските на членовите на Управниот
одбор, покрај правата и обврските определени со закон, може да се определат со Договор за уредување на
односите меѓу Друштвото и член на Управен одбор
(Менаџерски договор).
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Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор по претходно добиено одобрение од
Собранието на друштвото, а го потпишува претседателот на Надзорниот одбор.
Надлежност на Управниот одбор
Член 20
Управниот одбор во рамките на својата надлежност, ги врши следните работи:
- ја утврдува деловната политика;
- донесува Програма за работа и развоен план на
друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годишен финансиски план, Годишен план за јавни набавки,
Програма за инвестициони вложувања;
- поднесува тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење на друштвото до
Надзорниот одбор и до Собранието на друштвото;
- го усвојува елаборатот за пописот на средствата,
побарувањата и обврските на друштвото;
- поднесува годишна сметка, годишни финансиски
извештаи и годишен извештај за работењето на друштвото по истекот на деловната година;
- одлучува за расходување и оттуѓување на основни
средства;
- поднесува предлог за изменување и дополнување
на Статутот;
- донесува одлуки за инвестиции;
- донесува одлуки за одобрување на договори за инвестициони вложувања;
- одобрува склучување на договори од поголемо
значење и со подолг период на траење;
- донесува одлука за употреба на посебната резерва
заради покривање на загубата на друштвото;
- одлучува за вршење отпис на средствата, побарувањата и обврските;
- одлучува за склучување на колективен договор;
- одлучува за внатрешната организација и систематизација на работните места;
- одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото);
- ги донесува општите акти на друштвото на барањето на Собранието на друштвото и Надзорниот одбор, подготвува општи акти и одлуки, чие донесување
е во нивна надлежност;
- одлучува за разрешување на работниците со посебни овластувања и одговорности (раководни лица);
- се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со Закон пропишаните обврски на Друштвото;
- формира комисии од редот на членовите на
Управниот одбор и од други лица;
- одлучува за издавање на основните средства на
Друштвото под закуп;
- одлучува за барање од надлежни органи и институции;
- ги определува овластените потписници на Друштвото;
- ги утврдува цените на услугите на Друштвото со
писмена одлука;
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- донесува одлуки чија вредност е до 50.000 евра, во
денарска противредност,а за одлуките над 50.000 евра,
во денарска противредност,со одобрение на надзорниот одбор;
- одлучува за службени патувања во странство,доколку патуваат повеќе од тројца вработени од Друштвото на ист состанок;
- врши и други работи кои не се во надлежност на
Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.
Член 20-а
Во записникот од седницата на управниот одбор се
внесуваат податоци за гласањето на секој член на
Управниот одбор поединечно со образложение за причините за гласањето.
Застапување на Друштвото
Член 21
Членовите на Управниот одбор го застапуваат
Друштвото во односите со трети лица заеднички.
Управниот одбор, со одобрение на Надзорниот одбор, може да овласти еден или повеќе членови на
Управниот одбор да го застапуваат Друштвото. Во тој
случај, другите членови на Управнот одбор се исклучени од застапувањето.
Управниот одбор поднесува пријава за упис во трговскиот регистар на членовите на Управниот одбор
овластени за застапување на Друштвото.
Комисии на Управен одбор
Член 22
Управниот одбор може да формира комисии за решавање на одредени прашања. Составот, условите,
содржината на работата и начинот на работењето на
овие комисии поблиску се уредува со Деловникот или
друг акт на Управниот одбор.
Награда на членовите на Управниот одбор
Член 23
Членовите на Упраниот одбор имаат право на
плата, односно месечен надомест, право на осигурување на животот, мотивирачки надоместоци (бонуси), надомест на патни и на други трошоци.
Состав и избор на членовите на Надзорниот одбор
Член 24
Надзорниот одбор има 3 члена.
Собранието ги избира членовите на Надзорниот одбор.
Еден од членовите на Надзорниот одбор мора да
има стручни знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејност од областа на воздухопловството.
Еден од членовите на Надзорниот одбор мора да
има стручни знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејност од областа на финансиското работење.

Стр. 42 - Бр. 219

Еден од членовите на Надзорниот одбор е независен и е предложен од страна на синдикатот.
Членовите на Надзорниот одбор се избираат за време од 4 години, со право на реизбор.
Член на надзорен одбор не може во исто време биде
избран во повеќе од 5 надзорни одбори односно во повеќе од 5 одбори на директори како неизвршен член на
акционерски друштва со седиште во Република Македонија.
Еднаква положба на членовите на Надзорниот
одбор
Член 25
Членовите на Надзорниот одбор имаат исти права и
обврски, без оглед на тоа како се распределени правата
и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат
според овластувањата определени со закон и според
работите што им се доверени со закон и со овој Статут.
Надзорниот одбор на својот конститутивен состанок донесува Деловник за работа.
Претседател на Надзорен одбор
Член 26
Надзорниот одбор, од редот на своите членови, избира Претседател на Надзорниот одбор. Одлуката за
избор се донесува со мнозинство гласови од вкупниот
број на членови на Надзорниот одбор.
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето
на евиденцијата за состаноците и организирање на работата и одлучувањето на Надзорниот одбор.
Ако Претседателот не е во можност да ја врши функцијата или е отсутен, со состаноците на Надзорниот
одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со
мнозинство гласови на присутните членови на Надзорниот одбор.
Надзорниот одбор може да го разреши Претседателот во било кое време и да избере нов претседател.
Надлежност на Надзорниот одбор
Член 27
Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето
со Друштвото што го врши Управниот одбор.
Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на друштвото, како и
имотот, особено благајната на друштвото и хартиите
од вредност.
Надзорниот одбор дава одобрение на сите одлуки
што ги донесува управниот одбор над 50.000 евра во
денарска противредност и на одлуките на Управниот
одбор доколку на службен пат во странство патуваат
повеќе од тројца вработени од Друштвото на ист состанок.
Комисии на Надзорен одбор
Член 28
Надзорниот одбор може да формира комисии за решавање на одредени прашања. Составот, условите,
содржината на работата и начинот на работењето на
овие комисии поблиску се уредува со Деловникот или
друг акт на Надзорниот одбор.
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Начин на работа на Надзорниот одбор
Член 29
Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе
од половина од вкупниот број на членови.
Начин на одлучување на Надзорниот одбор
Член 30
Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членовите на надзорниот одбор.
Во записникот од седницата на надзорниот одбор се
внесуваат податоци за гласањето на секој член на Надзорниот одбор поединечно со образложение за причините за гласањето.
Награда на членовите на Надзорниот одбор
Член 31
Собранието со одлука го определува паушалот по
состанок на членовите на Надзорниот одбор.
Членовите на Надзорниот одбор имаат право и на
надомест на патни трошоци, право на осигурување на
живот, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории,
и други потребни средства за работа).
VII. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА
ДРУШТВОТО
Член 32
Внатрешната организација на друштвото е поделена на три сектори и тоа:
- сектор за воздухопловна навигација;
- сектор за воздухопловна техника и
- сектор за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции.
Со Акт на управниот одбор поблиску се уредува
внатрешната организација и работите кои се извршуваат во друштвото.
VIII. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО
ДРУШТВОТО
Член 33
Работните односи, платите и другите права од работен однос се уредуваат со Законот за воздухопловство
и прописи донесени врз основа на него, Законот за работни односи, колективен договор, Законот за трговските друштва и другите општи акти кои ги донесува
Управниот одбор.
Член 34
Овој Статут е основниот акт на Друштвото. Сите
други акти на Друштвото мора да бидат во согласност
со овој Статут. Акти на Друштвото се:
- Колективен договор;
- Правилник за внатрешна организација;
- Правилник за систематизација на работни места;
- Правилник за плати и други надоместоци кои произлегуваат од работен однос;
- Правилник за заштита од пожар;
- Правилник за деловна тајна и за исклучоците од
слободен пристап до информациите;
- Правилник за печат, штембил и заштитен знак;
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- Правилник за лични заштитни средства и опрема;
- Правилник за финансиска помош, донации и спонзорства;
- Правилник за редот и дисциплината, и
- други акти согласно закон и Колективен договор.
Одредбите на другите акти кои се во спротивност
на овој Статут не може да се применуваат.
Член 35
Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на
донесувањето, освен ако со закон не е поинаку определено. Ако актот согласно со законот треба да се објави,
објавувањето се врши на Огласната табла на Друштвото и по електронски пат.
Член 36
Душтвото има право, одредени податоци со чие неконтролирано откривање може да биде нанесена штета
на неговите деловни интереси, да ги прогласи за деловна тајна.
Прогласувањето на податоците за деловна тајна се
утврдува со акт кој го донесува Управниот одбор.
Не може да се прогласи за деловна тајна податок,
кој согласно закон и овој статут не може да се прогласи
за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок,
или постои обврска јавно да се објави.
Забрана за конкуренција
Член 37
Членовите на Управниот одбор без одобрение на
Надзорниот одбор не смеат:
1) за своја или за туѓа сметка да вршат работи коишто спаѓаат во предметот на работење на Друштвото;
2) да вршат друга дејност или активност во друго
друштво, со ист или сличен предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка
на друго лице;
3) да бидат членови на орган на управување или член
на надзорен одбор во друго друштво коешто има ист или
сличен предмет на работење како и Друштвото;
4) во просториите на Друштвото да врши работи за
своја или за туѓа сметка.
Престанок на Друштвото
Член 38
Друштвото престанува со:
1) одлука на Собранието која ја донесува единствениот акционер;
2) правосилна одлука на надлежен орган со која
што се утврдува дека уписот на Друштвото бил незаконит односно ништовен;
3) во секој друг случај предвиден во закон.
Измена на Статут
Член 39
Иницијатива за измена или дополнување на овој
Статут може да поднесе:
- Управниот одбор;
- Надзорниот одбор;
- акционерот и
- синдикалната организација.

Во иницијативата се образложуваат причините и
потребата од измени или дополнување на Статутот.
Иницијативата ја разгледува Управниот одбор и дава свое мислење, доколку тој не е подносител на иницијативата.
Ако Управниот одбор ја прифати иницијативата, формира комисија за изготвување на нацрт на измените, при
што дава насока за изработка. Предлогот на одлуката за
измени на Статутот го утврдува Управниот одбор.
Ако Управниот одбор не ја прифати иницијативата,
должен е на првата наредна седница да го информира
Собранието за тоа.
Собранието одлучува за причините за прифаќање
или одбивање на иницијативата за измени на Статутот.
Член 40
Измени на Статутот ќе бидат направени врз основа
на одлука на Собранието.
Измената на Статутот влегува во сила со денот на
донесувањето на одлуката за измена на Статутот, освен
ако со одлуката не е определен друг датум на влегување во сила.
IX. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА
ОРГАНИЗАЦИЈА
Член 41
Друштвото во согласност со закон и Колективен
договор обезбедува услови за работа и делување на
синдикалната организација.
Член 42
Синдикалната организација може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки
во врска со остварувањето и заштитата на правата на
работниците утврдени со закон и Колективен договор.
За поднесените предлози, мислења и забелешки
Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да ја
извести синдикалната организација.
X. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО
Член 43
Во Друштвото се формира задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) и посебна резерва.
Друштвото има задолжителна општа резерва како
општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.
Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од
5% од нето добивката, се додека резервите на друштвото не достигаат износ кој што е еднаков на една петина
од основната главнина. Ако така создадената резерва
се намали, мора да се надополни на ист начин.
Додека општата резерва не го надмине определениот износ од став 2 на овој член, може да се употребува
само за покривање на загубите.
Во друштвото се создава посебна резерва заради
покривање на загуба на друштвото.
XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 44
Пречистен текст на Статутот се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
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